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Tai bent gaivalai
Ačiū uf “publicity”
Komunistų likimas
Kaip jis tapo ji

JUOZAS TYSLIAVA
Kokios rūšies gaivalai buvo 

ąpnikę demokratus ir jų ad
ministraciją, rodo šis faktas:

Virginius Frank Coe, Tarp
tautinio Monetarinio Fondo 
sekretorius, pakartotinai atsi
sakė duoti parodymus Senato 
Vidaus Saugumo komisijai, — 
komisijai, kuri šiuo metu tyri
nėja komunistų veiklą bei jų 
šnipinėjimą Sovietų Sąjungos 
naudai.

Bijodamas save inkriminuo
ti, Coe nei vienaip, nei kitaip 
neprisipažino: priklausąs, ar 
nepriklausąs komunistams ir 
jų priešvalstybiniam veikimui.

Panašių gaivalų netrūksta ir 
Jungtinėse Tautose.

* * ♦
• Ag esu dėkingas Darbininkui 
už “publicity”. Nors man re
klamos užtenka, bet — kągi 
— sviestu košės nepagadinsi.

Man tik gaila tėvų pranciško 
nų organo bendradarbio (Bro- 
oklyniečio), kuris, gyvenda
mas spaudos laisvės šalyje, te
begalvoja, kaip fašistas arba 
komunistas.

Ag Balfo koncerte nebuvau, 
ir savo nuomonės apie jį netu
riu. Bet tai dar nereiškia, kad 
p. R., kuris tame koncerte bu
vo, neturėjo teisės rašyti be 
Brooklyniečio sutikimo.

Tai lygiai liečia ir p. Pode- 
rienę, kurios atsakymas į p. R. 
straipsni dedame šiame Vieny
bės numeryje.

Vienuolika komunistų pa
karta Čekoslovakijoje.

Tų vienuolikos buvusių Če
koslovakijos komunistų parti
jos vadų likimas mums prime
na — ką?

Ogi lygiai tokio pat skai
čiaus Amerikos komunistų par
tijos vadų bylą...

Bet koks didelis skirtumas 
tarp komunistų bylos Prahoje 
Ir komunistų bylos New Yor
ke!

Tuo tarpu, kai komunistai 
Stalino imperijoje kariami, 
kaip šunys, tai čia, Jungtinėse 
Valstybėse, aplink juos vaikš
čiojama su šilkinėmis piršti
naitėmis.

Vargas komunistams komu
nistinėse valstybėse.

♦ ♦♦
Buvęs JAV armijos kareivis 

George W. Jorgensen,-po kele
to operacijų Kopenhagoje, ta
po moterim...

Dabar Christine Jorgensen, 
graži 26 metų amžiaus gelton
plaukė, sako:

“Aš esu tikra, kad mano, 
kaip moters, ateitis bus lai
minga”.

Mat, George W. Jorgensen 
buvo hermafroditas. Tai nei 
vyras, nei moteris, arba abi 
lytys viename asmenyje.

Senovės Graikijoje jie būda
vo garbinami, kaip dievai, o 
viduramžį — deginami, kaip 
raganos.

Gamtos klaida? Taip. Juk ir 
Dievas tik ketvirtą dieną su
kūrė saulę... .

V
Mizara sako, kad neseniai 

miręs prancūzų poetas Paul 
Eluard buvęs komunistas.

Savo laiku vėllonį man teko 
pažinti, ir turiu pasakyti, kad 
tada Jis buvo priešingas ko
munistams. Tik vėliau, rodos, 
Ispanijos civilinio karo metu, 
poetas pradėjo žavėtis jų idė
jomis.

Bet, Jeigu Eluard būtų gyve
nęs Sovietų Sąjdhgoje, tai Jį

PRIEŠ IŠSKRISDAMAS Į KORĖJĄ, 
EISENHOWERIS SUDARĖ VYRIAUSYBĘ

Taftas nepatenkintas, kad Eisenhoweris neklausęs patarimu—Dideli 
nesutarimai dėl dirbo sekretoriau s Durkin — Korėjoje 

imtasi ypatingų saugumo priemonių
, Amerikos vyriausybė jau su
daryta. Jos sudėtis būsianti 
tokia: valstybės sekretorius— 
J. F. Dulles, iždo valdytojas — 
G. M. Humprey, gynybos — C. 
E. 'Wilson, pašto valdytojas — 
A. E. Summerfield, vidaus — 
D. Mckay, žemės ūkio — E. F. 
Benson, tarptautinės pagal
bos direktorius — N. E. Stass
en, valstybės saugumo sekre
torius— O. C. Hobby, prie JT 
atstovas — H. C. Lodge, pre
kybos —Sinclair Weeks ir dar
bo sekretorius — Martin Dur
kin. • %

Eisenhoweris, kaip tikras 
štabo viršininkas, leis savo 
bendradarbiams parodyti kuo 
daugiausia iniciatyvos.

Sau jis pasiliks užduotį im- 
tis nutarimų ir spręsti ginčus 

' įvairiais klausimais. Eisenho
weris mano, kad galės jis ly
giai tvarkyti “štabą” civilinė
je srityje, kaip jam sekėsi ka
rinėje, kada buvo sąjunginin
kų armijos vyriausiuoju vadu.

Aplink save jis norėjo turėti 
patyrusius bendradarbius, ku
riais galėtų pasitikėti.

Pradžioj jis kreipėsi į sena
torių Taftą, kad duotų jam 
pavardes asmenų, kurie būtų 
tinkami valdžioje. Bet Eisen
howeris neklausė Tafto pata
rimų. Kalbama, kad Taftas 
prašęs ^valstybės sekretoriaus 
vietai neskirti Dulles, šis esąs 
didelis draugas gubernatoriaus 
Dewey ir senatoriaus Cabot 
Lodge, kurie fepublikonų par
ti j oj e atstovauj a internacio
nalistų sparną.

Pastebėjęs, kad Eisenhowe
ris ,pasielgė priešingai, Taftas 
pareiškė, jog generolas nenorįs 
būti priklausomas partijos ir 
nori valdyti, kaip tikras vals
tybės vadas, nušluodamas vi
sus pažadus, kuriuos jis pada

NESUTARIMAI DĖL SAARO KRAŠTO

Kaip galima buvo laukti, vo
kiečiai nepatenkinti Saaro' 
krašte vykusiais rinkimais per 
kuriuos saariečiai nepasisakė 
už prijungimą prie Vokietijos, 
bet išreiškė veik vienbalsį no
rą ir toliau pasilikti taip, kaip 
yra. Būtent, valdytis autono
miškai, turėti savo vyriausybę, 
parlamentą ir ekonomiškai pri 
klausyti prie Prancūzijos.

Tarp Prancūzijos ir Vokieti
jos dėl Saaro vyksta amžini 
nesutikimai, šimtmečiais jis 
būdavo valdomas vienų, šimt
mečiais — kitų. Jei tiek daug 
dėl jo varžosi, tai ne dėl tų 
kelių šimtų tūkstančių gyven
tojų, bet dėl tų turtų, kurie y- 
ra po žeme? Nes reikia neuž
miršti, kad Saaras yra tikroji 
Europos širdis, duodanti dau
giausiai plieno ir anglies. Kas 
turi Saarą, tas turi raktus į 
visą Europą. "

Dabar Vokietijos kancleris 
Adenaueris drįso apkaltinti 
prancūzus, kad jie teroru pri
vertę saariečius balsuoti prieš

greičiausiai būtų ištikęs poeto 
Pasternako likimas.

Eluard poezija tikriausiai 
nebūtų buvusi priimtina bol
ševikams. Pavyzdžiui,—

“Į žemę, į žemę visi, kas tik 
' plaukia,

Į žemę, į žemę visi, kas tik 
skrenda.

Man reikalingos žuvys, ku
rios nešiotų mano vainiką,

Man reikalingi paukščiai, ku
rie čiulbėtų mano minioms”. 

rė rinkiminės kampanijos me
tu. /

Paskyrus Martin Durkin dar 
bo sekretoriumi, antru kartu 
Taftas pareiškė nepasitenkini
mą ir sakoma, kad šį kartą es
amą rimto nesutarimo tarp jo 
ir generolo.

Taftas tuoj paskelbė komu
nikatą, kuriame jis išdėstė, 
kad Durkino paskyrimas esąs 
nepriimtinas, nes tai Truma- 
no šalininkas, atvirai pasisa
kęs prieš Taft-Hartley įstaty
mą, kad toks paskyrimas įžei
džiąs milijonus unijistų...

Gen. Eisenhoweris, sudaręs 
vyriausybę, dabar gal būt, iš-

Gen. Eisenhowerio žmona, ku
rią visi familiariškai įprato va 
dinti “Mamie”, šią savaitę lan
kėsi WaAhingtone, norėdama 
apžiūrėti Baltuosius Rūmus, į 
kuriuos netrukus turės persi
kelti. Jos pasitikti buvo išėjusi 
Trumanienė.

prisijungimą prie Vokietijos, 
kad rinkimai buvę nedemokra 
tiški ir jis žada iškelti Euro
pos Taryboje klausimą apie 
“demokratinės laisvės truku
mą” Saaro krašto.

Pačiame Saare jau pradėjo 
veikti vokiečių teroristai, ku
rie paskutiniom dienom nužu
dė du prancūzų kareivius. Dėl 
to įvykio prancūzų komisaras 
Vokietijoje pareiškė griežtą 
protestą.

e

Prancūzijos vyriausybes pirmininkas Pinay, prieš metus 
mažai kam žinomas, šiandien yra populiariausias asmuo 
Prancūzijoje. Jo vyriausybė tapo pastovi ir tvirta, kas re
tas dalykas Prancūzijoje, kur anksčiau vyriausybės neiš- 
budavo nė kelių dienų.

skris į Korėją, kur jo jau se
niai laukiama.

Seoul mieste imtasi ypatin
gų saugumo priemonių. Eisen
howerio buvimo, metu Seoul 
bus apsaugotas nuo priešo a- 
viacijos puolimų stipria prie
danga, ir šimtai Sabre patru
liuos ore.

šią kelionę Eisenhoweris at
liks grynai informaciniais tiks 
lais ir jokio nutarimo iki sau
sio 20 d. nedarys.

JAV panaikins 
Jaltos sutarti 

V

Kalbama, kad gen. Eisenho
weris ir naujasis valstybės se
kretorius Dulles yra nutarę 
Jaltos susitarimus paskelbti 
negaliojančiais, nes preziden
tas Rooseveltas neturėjo teisės 
Amerikos vardu duoti pažadus 
sovietams, kuriais užleidžia- 
•mos Kurilių salos, pietinėje 
Sahalino dalis ir dalis Vokieti
jos bei Lenkijos žemių, nega
vęs pirm iš Senato leidimo.

Išsprendimui svarbių tarp
tautinių klausimų, Dulles ma
no, geriausia sąjungininkams 
yra susitikti į atskirą konfe
renciją, ne JT plotmėje, kad 
išvengus sovietų veto.

Dulles pasiryžęs: vesti aštres
nę politiką Sov&įft Sąjungos 
adresu. • 'w - ■ ' ■

Cvhurchiliui 78 metai
šiomis dienomis Anglijos vy

riausybės pirmininkui Chur- 
chiįiui suėjo 78 metai. Laikraš
tininkams paklausus, ar tiesa, 
kad jis .po karalienės karūna
vimo pasitrauks iš politikos, 
Churchillis gandus - paneigė.

/

Mirė Orlando
Romoje mirė 92 metų am

žiaus Emanuel Orlando, buvęs 
Italijos vyriausybės pirminin
kas pirmojo karo mefu, kuris 
buvo likęs vienintelis iš ketu
rių didžiųjų, kurie tada Versa
lio konferencijoje vaidino di
delį vaidmenį.

Perėmė pareigas
Naujai išrinktasis Meksikos 

prezidentas Adolfo Ruiz Corti- 
nes su didelėmis iškilmėmis 
perėmė prezidento pareigas iš 
Miguel Alemano. Meksikoj pre 
zidentas renkamas 6 metams.

Anoms Lietuvos Laisvės dienoms prisiminti...

PRAHOJE BUVO TIK PRADŽIA....
Dabar mirties bausmė bus pareikalauta Annai Pauker (Rumunijoj) 
ir Gomulkai (Lenkijoje) — Iš trylikos nuteistu, dešimt buvo žydai

Prahoj komunistų byla pasi
baigė. Keturiolika kaltinamų
jų pasmerkti mirties bausme 
ir trys kalėti iki gyvos galvos. 
Kitokio sprendimo niekas ir 
nelaukė <po prokuroro Josef 
Urvalek kalbos, kurioj jis kal
tinamuosius išvadino- “žmog
ėdromis”, “žiurkėmis”, “savo 
krašto pardavėjais”, baigda
mas &iais žodžiais: “Piliečiai 
teisėjai, jūsų sprendimas kaip 
geležinis kumštis smogs į šių 
gyvačių lizdą!”

Ir smūgis pasirodė tikrai 
stiprus.

Mirties bausme buvo pas
merkti: Rudolf Salzman, vadi
namas Slanskiu žydas), buvęs 
komunistų partijos generali
nis sekretorius ir vyriausybės 
picepirmininkas, Vladimir Cle
mentis, buvęs užsienių' reika
lų ministras, Bedrich G e min
der (žydas), Gotitwaldo ekono
minis patarėjas, Josef Frank, 
buvęs kom. partijos sekreto- , 
rius, BedrichReicin (Žįrdžu8)^_ 
buvęs armijos'generolas ir sau 
gurno viršininkas, Kari Svab, 
buvęs slaptosios policijos vir
šininkas, Otto Fischl (žydas), 
buvęs kom. .partijas vadas 
Bmo mieste, Andre Simon (žy
das), buvęs vyriausias redak
torius komunistų organo Rude 
Pravo.

Kalėti iki gyvos galvos nu
teisti: Arthur London (žydas), 
buvęs užsienių reikalų vicemi
nistras, Vavro Hadju (žydas), 
buvęs užsienių reikalų vicemi
nistras, Evan Loebel (žydas), 
buvęs prekybos ministras.

Visi šie žmonės, ilgą laiką 
Kremliaus globojami, buvo Če
koslovakijoje patys stipriausi 
komunistai, paaukavę savo gy
venimą, kad būtų įvestas ko
munistinis rėžimas, dabar to 
paties rėžimo pasmerkti mir
ties bausme. »

Si byla ne kiek nesiskyrė 
nuo kitų, kurios vyksta už ge
ležinės uždangos ir prie kurių 
laisvasis pasaulis jau priprato, 
jog nebeprotestuoja.

Visi kaltinamieji savo “kal
tes” pripažino monotonišku 
balsu, kokiu niekas iš draugų 
niekad nebuvo girdėjęs juos 
kalbant. Susidarė įspūdis, kad 
visi jie kartojo atmintinai iš
moktą ,pamoką, neturėdami 
jokios valios pakeisti nors vie
ną žodį. Gi jų advokatai, vie
toj gynę, tik pakartojo jų “pri
sipažinimus”.

Visi nuteistieji sutiko su 
bausme ir nė vienas iš jų ne
bandė protestuoti.

Po šios bylos Prahoje kilo 
tikra panika. Penkiasdešimt 
tūkstančių žydų, gyvenančių 
čekoslavijoj šiandien yra tero
rizuojami labiau, negu 1939 m. 
laike nacių invazijos.

Nepakeldami šio teroro, kai 
kurie žydai žudosi.

Si Prahos byla yra tik pra
džia to antisemitizmo, kuris 
dabar pradedamas plačiu maš
tabu varyti už geležinės uždan 
gos.

Beveik tikras dalykas, kad 
artimiausiomis dienomis Ru
munijoje bus teisiama Anna 
Pauker ir Lenkijoje Gomulka.

Anna Pauker, kuri buvo to
kia intlmi Stalino draugė, jog 

turėjo tiesioginę telefoniją su 
Kremliumi, nuo šios vasaros 
nušalinta nuo užsienių reikalų 
ministro pareigų. Ji yra žydų 
kilmės ir jai metamas panašus 
kaltinimas kaip Slanskiui ir 
kitiems.

Gomulka, buvęs Lenkijos vy
riausybės vicepirmininkas irgi 
ne kiek negeresnėj padėty. 
Pradžioj jis buvo kaltinamas 
“nukrypimu nuo linijos”, da
bar, kada lenkų vyriausybės 
pirmininkas Bierut atkreipė 
savo tautiečių dėmesį į “žydų 
intrigas”, Gomulka kaltina-

NAUJAS VIŠINSKIO PRALAIMĖJIMAS

šioje Jungtinių Tautų sesi
joj Stalino ministeriui Višins
kiu! nesiseka.

šią savaitę jo nauja rezoliu
cija dėl paliaubų Korėjoje bu
vo atmesta 41 balsu prieš 5 
(sovietiško bloko), Azijos val
stybėms susilaikius.

Siūlydamas Jungtinėms Tau 
toms tuojau pat nutraukti ka
ro veiksmus Korėjoje, Višins
kis kartu pasiūlė privalomą 
visų belaisvių gražinimą.

Prieš tai, 53 balsais prieš 5 
(sovietiško bloko), politinė JT 
komisija priėmė Indijos rezo
liuciją, kurioj atmetamas ko
munistų reikalavimas belais
vius .prievarta grąžinti prieš 
jų norą ir numato sudarymą 
specialios komisijos dėl jų gra
žinimo ištyrimo, ši komisija, 
sudaryta iš neutralių valsty- 

•bių, neutralioj zonoj skirstys 
belaisvius. Tie, kurie atsisakys 
sugrįžti į tėvynę, pasiliks po J 
T globa.

Kaip matome, visi Višinskio 
bandymai nuo pat sesijos pra
džios suskaldyti laisvąjį pa
saulį eina niekais. Laisvasis 
pasaulis vieningai laikosi prieš 
sovietų manevrą.

Višinskis net bandė užtik
rinti, kad Kinija jau atmetu
si Indijos rezoliuciją, tad nesą meras.

• Daily Telegraph paskelbė, kad Stalino sūnus gen. Vasilij 
sunkiai susižeidė išbandant naują sprausminį lėktuvą. Jam būk 
prisiėjo nupjauti ranką.

• Indokinijoje nuo 1946 metų iki šiai dienai kautynėse 
su komunistais žuvo 28,246 prancūzų kareiviai.

• Gen. Bradley pareiškė, kad atominių ginklų panaudo
jimas Korėjoje būtų nenaudingas. Taktiniais sumetimais jie ga
lėtų būti panaudoti prieš Kiniją ar Sovietų Rusiją, bet su jo
mis šiuo metu Amerika nekariauja.

O Vengrijoje atidarytos dvi naujos koncentracijos stovyk
los, kokių nilna Sovietų Rusijoje.

• Prancūzijoje prie Saulie keliolika asmenų matė, kaip 
dideliu greičiu skridusi “skrajojanti lėkštė“ prie posūkio sprogo.

• Osservatorc dela Domenica, Vatikane išeinąs savaitraš
tis išreiškia Popiežiaus nuomonę, kad katalikėms gimdyti “be 
skausmų” yra leidžiama, bet nerekomenduojama.

© Vokietijos protestantų bažnyčios vyskupas Dibelius, ku
ris buvo kviestas kaip svečias į Maskvą, iš metropolito gavo te
legramą, prašant atidėti kelionę.

• Italų laive “Julio Cesar”, plaukiančiame ii Brazilijoj, 
pasikorė lenkų diplomatas Brozik, kuris buvo atšauktas atgal j 
Varšuvą.

• Popiežius paskelbė 24 naujų kardinolų pavartes, kurte 
būsią įvesdinti j kolegiją sausio 12 d. Tarp jų yra Tito kalėjime 
sėdėjęs arkivyskupas Stepinac.

mas tuo pačiu punktu, kaip Ir 
Slansky.

Prahos bylos atgarsiai Jau 
juntami rytinėje Vokietijoje, 
kur suimtas buvęs komunisti
nės vyriausybės sekretorius 
Paul Morke. Slansky teismo 
metu paminėjo jo pavardę ir 
to užteko.

Budapešte praėjusią savaitę 
pasmerkti mirties bausme slap 
tosios policijos viršininkas ir 
keturi vengrai, už tai, kad pa
grobė antitistus jugoslavus, 
šiomis dienomis buvo nužudy
ti.

reikalo ją svarstyti. Bet Indi
jos atstovas patikino, kad Ki
nija rezoliucijos neatmetė.

Argi Maskva ir Pekinas 
jau nebesutarta? Gal Mao -su
galvojo pasidaryti Azijos Titu?

Wm. O’Dwyer, neseniai atsi
statydinęs JAV ambasadorius 
Meksikoje, kurio vardas yra 
minimas kai kuriose krimina
linėse bylose— iš tų laikų, kai 
jis buvo New Yorko miesto



KALĖDINIAI PAKIBTAI
J VOKIETIJĄ, ANGLIJĄ IR KITAS SALIS PRISTATOMI 

. IŠ SANDĖLIŲ HAMBURGE IR DANIJOJE

IŠTISA META LAUKTAS Ruošiasi Seimui
MARGUČIO KONCERTAS CHICAGOJE BOSTON, MASS. — BALF 

Seimui sausio 9 ir 10 d. ruošia
si visi skyriai. Vieni šaukia su
sirinkimus, renka delegatus, 
kiti ruošia vajus, pasiųsti Sei
mui sveikinimus su aukomis, 
dar kiti, ypač Naujosios Angli
jos skyriai ruošiasi būriais vyk 
ti į BALF Seimo Bankietą, šeš
tadienį, sausio 10 d., 7 vai. va
kare, Hotel Statler.

Kurių skyriai apmirę ir ne
pasimokė j ę mokesčių, skuba ir 
tai atlikti. Mažiausia skyriuje 
turi būti 7 nariai. Juos gali 
Seime atstovauti vienas dele
gatas. Jei skyrius skaitlinges- 
nis, nuo kiekvienų 25 narių 
tedalyvauja po vieną delega
tą. Svarbu, kad ir draugijos 
dalyvautų prisiųsdamos auką.

Bankieto bilietų po $5.00, 
Seimo programai skelbimą ir 
kitais Seimo ir Bankieto rei
kalais prašome kreiptis į BALF 
Seimui Ruošti Komisiją, c/o 
A. J. Namasky, 409 W. Broad
way, South Boston, Mass.

Seimui rengti Komisijos pir
mininku, yra p. Razvadauskas, 
Bankietui ruošti adv. Griga
lius, Informacijos — St.Mi- 
chelsonas.

ANDRIUS KUPREVIČIUS, pianistas, virtuozas, 
vadinamas- “Poetas prie piano”. "

Kiekvienais metais — gruo
džio menei į Chicagos lietuviai 
sulaukia staigmeną: žavų ir y- 
patingą koncertą, štai ir šieji 
metai gruodžio 28 dieną Or
chestra Hali rūmuose turės 

• tikrą muzikos iškilą, kurią ruo 
šia Margutis. Iš paskelbtos 
programos matyti, kad ją su
darys: simfoninė ir piano mu
zika, o taip pat lietuvių ir ope
rinės dainos. Pirmajai daliai 
išpildyti pasamdytas Chicagos 
Bimfoninis orkestras — vienas 
geriausių orkestrų visoj Ame
rikoj— ir atkviečiamas iš Ar
gentines — garsusis — virtu
ozas Andrius Kuprevičius. Jis 
koncertuos Amerikoj pirmą 
■kartą ir jo čia laukiama su di
deliu susidomėjimu. Orkestrą 
diriguos muzikas Aleksandras 
Kučiūnas. Orkestras išpildys

komp. VI. Jakubėmo ir J. Gruo
džio kūrinius, o taip gi ir pa
saulinių kompozitorių veika
lus.

Dainų programoj dalyvaus 
žavingo balso Anna Kaskas — 
buv. Metropolitan Operos so
listė, ir solistas Algirdas Bra
zis — dabartinis Metropolitan 
Operos dainininkas. Juodu pa
skirai ir drauge išpildys platų 
dainų repertuarą.

šiame nepaprastame /Cmcer 

te — kur bus tikroji muzikos 
prošvaistė Chicagos lietuvių vi 
suomenei — bus pirmą kartą 
išpildytas Margučio premijuo
tas muzikos kūrinys.

Susidomėjimas šiuo koncer
tu Chicago  j — tikrai didelis. 
Bilietai jau seniai parsiduoda.

Dėl straipsnio apie Balfo koncertą
BALFo vajaus koncertą ap

rašydamas, kažkoks R. šio laik
raščio skiltyse sumaišė su že
mėm visus dalyvavusius jo pro 
gramo j e. Ypatingai jis peikė 
vokalinius dalyvius, o chorų 
dirigentus vertino ne tik už ši 
koncertą, bet ir už visą gyve
nimą.

Nežinau, kas tas ponas R. ir 
'kiek jis gaidas pažįsta, bet iš 
to jo aprašymo atrodo, kad jis 
nedaugiau išmano už papras
čiausią kaimo bernelį, o moko 
dirigentus, kompozitorius, dai- 
ninkus.

Kitas dalykas būtų, jei kal
bėtų žmogus, kuris tokiam kai 
bėjimui yra pasirengęs, tai yra 
pažįsta gaidas. Jis tik gali pa
sakyti, kur programos atlikė
jai suklydo, kur nedašaukė, o 
kur perdaug šaukė. O ką gi ga
li išmanyti ponas R., vien tik, 
kaip sakoma, iš ausies ir iš 
širdies viską spręsdamas.

Esu Dulkės choro daininin
kė, ir mane įžeidė pono R. kri
tika dėl to choro dainavimo, jo 
dainų ir dirigento.

Nenorėjau iš pono R. jokių 
•pagyrimų, kaip jis čia juos ki
tiems dosniai davinėjo, bet 
nesitikėjau ir tokios neobjek
tyvios kritikos, su kuria ponas 
R. išėjo į spaudą.

Nežinau, koks Dulkės cho
ras buvo seniau, bet jau kelin
ti metai iš eilės aš jį su savo 
bičiuliais lankau ir džiaugiuo
si, kad yra vienetas, kuriame 
galima atsidėti dainai. Savo 
poilsio laiką, kai ponas R., po 
tavo dienos darbų minkštoje 
sofoje ilsisi, mes, vos atitrūkę 
nuo fabriko staklių, pavalgę 
nepavalgę, šokame į traukinį 
Ir-keliaujame repeticijon.

Tuo metu, kai mums irgi bū- 
* malonu pabūti namuose,

saviškių tarpe ir smagiai pra
leisti laiką, mes mokomės dai
nų. Dirbome sunkiai ne tik 
mes, bet ir mūsų dirigentas, o 
kai išėjome į sceną, tai, štai, 
toks ponas R., net savo pavar
dės gėdydamasis pasirašyti, 
mums kaip šlapia mazgote per 
veidą: “Tai bynas be tešlos”.

Kai jau jis toks mandras tas 
ponas R. ir viską taip gerai iš
mano apie dainavimą, diriga
vimą ir kompoziciją, tai ko jis 
ligi šiol slepiasi už tos raidės? 
Ko gi jis nepasirodo chore, jo 
dirigento vietoje? Tegul pa
dainuoja, tegul padiriguoja, 
kad visi pamatytų ir išgirstų.

Bet tai ir yra daugelio įpras
ta, kad, 
o jau aš 
taip yra 
jis toks
slapstytis, 
ar jis neturi (pavardės, o gal 
jos gėdinasi, jei nepasirašo, 
šitaip negražu, nedžentelme
niška, ponas R. čia ne Korėjos 
apkasai, pasirodyk, iškišk gal
vą ir parodyk veidą — niekas 
nenušaus.

jūs vyručiai, dirbkite, 
jus pakritikuosiu. Tai 
ir su ponu R. Jei jau 
išmanus, tai ko jam 

raide .prisidengus,

A. Poderienė

Kariuomenės šventė
NEWARK, N. J. — L. S. Ra

movės Newarke suruošta Lie
tuvos kariuomenės šventė pra
sidėjo šv. Trejybės bažnyčioje 
pamaldomis, kurias laikė ir 
pritaikintą tai dienai pamoks
lą pasakė kun. P. Totoraitis.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko akademija. Pirmoje eilė
je buvo pagerbti viena minu
tę atsistojimu ir susikaupimu 
visi žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės karo lauke ir priešo nu 
kankinti kariai, Lietuvos karo 
invalidai, Vyties Kryžiaus Ka
valieriai, buvusieji ir dabar ru
sų bolševikų kalėjimuose ir 
kacetuose kankinami .politi
niai kaliniai.

Paskaitą skaitė advokatas 
Ch. F. Paulis, kuris, kad ir ne
būdamas kariu, labai ryškiai 
iškėlė Lietuvos kariuomenės

dėl Lietuvos 
ir taikos

nuopelnus kovoje 
Nepriklausomybės 
metu jaunuolių auklėjime ir 
mokyme ne tik karui, bet ir 
kasdieniam gyvenimui.

Meninėj dalyje dalyvavo šv. 
Cecilijos mišrus choras ir vy
rų kvintetas, vadovaujamas 
muziko M. Bernoto.

Labai patiko klausytojams 
9 m. amžiaus Audronė Butvy- 
daitė, padeklamuodama keletą 
eilėraščių. Minėjime žmonių 
buvo nedaug, gi žiūrint į • ne
mažą Newarko lietuvių koloni
ją, galėjo būti žymiai daugiau. 

‘ Buvusieji minėjime labai no 
riai aukojo Lietuvos Karo 
validams, kuriems išviso 
rinkta ir pasiųsta $51.25.

Aukojo: $10. Skurvydai.

ŽODIS Į LIETUVIUS GYDYTOJUS
New Yorko Lietuvių. Gydy

tojų Draugija rūpinasi padi
dint savo narių skaičių ir sy
kiu nori pravesti lietuvių gy
dytojų registraciją ne tik New 
Yorko valstybėje, bet ir greti
mose. Vienam iš paskutinių 
draugijos valdybos posėdžių 
buvo tartasi dėl draugijos na
rių skaičiaus padininimo ir pri 
eita išvados, kad reikia ragin
ti gydytojus stoti nariais į sa
vo draugiją. Nors gydytojų pro 
f esi jos atstovai negyvena skur 
džiai, bet nepasižymi organi
zuotumu ir laikosi pasyviai, 
teisindamiesi, kad apkrauti 
tiesioginiais savo darbais, tar
nyba ligoninėj, ruoša egzami
nam leidimą praktikai gauti, o 
kurie jau išlaikė ir gavo prak
tikos teises — stengiasi išplės
ti savo praktiką. Iš čia sumi
nėtų kliūčių, kurios labai su
mažina 
pirmoj 
ruoša
Tik licensijos gavimas įveda 
buv. DP į pilnateisių gydytojų 

užtikrina geresnes 
sąlygas

Amerikoj ir tikrai nežino kiek 
tremtinių ir bendrai lietuvių 
kilmės gydytojų yra Amerikoj, 
nepajėgia išleisti savo metraš
tį ir nesudaro vienos draugijos 
ar sąjungos visai Amerikai, 
kas būtų tiesus kelias prie or
ganizuotumo. Įsteigtos gydyto
jų draugijos merdi, nes nepa
rodo visuomeniškos arba pro
fesinės veiklos.

New Yorko Lietuvių Gydyto
jų Draugijos pasiryžimas sure
gistruoti New Yorko ir aplin
kinių valstybių gydytojų turi 
ir praktiškų tikslų. Pav. da
rant žygius palengvint gydy
tojų įsikūrimą šiame krašte 
arba egzaminų klausimu, rei
kia žinoti, kiek yra 
tremtinių gydytojų 
New Yorko valstybėje 

šitas atsišaukimas
tas į visus lietuvių gydytojus, 
tiek tremtinius, tiek senus at
eivius, ir jų vaikus, prašo juo 
atsiliepti ir pranešti savo var
dą, pavardę ir adresą Draugi
jos pirmininkui: Vaclovas Pa- 
prockas, M. D., 1357 Bushwick 
Ave., Brooklyn 7, N. Y.

lietuvių 
USA ir 
atskirai, 
nukreip-

In- 
su-

Po $5.00 — adv. Paulis, kun.
Totoraitis, K. Trečiokas.

Po $2.00 — K. Liaudanskas. 
Po $1.00 — Balbaitienė, Mor
kūnienė, Jekelevičius, Jakštie
nė, Graudušienė, žemaitis, 
Skirmantas, Baltrušaitis, Ma
tulaitis, Dauknys, šipaila, Jo
kūbaitis, Palaima, Kvederas, 
Jazminas, Ambraziejus, Iva
nauskas, Jokubaitienė. $6.25 
nežinomieji. Viso $52.25.

Į PRADŽIAMOKSLIO
“AUŠRELE”

i I-Ji dalis

JAU GAUNAMA
LEIDYKLOJE IR PAS SPAUDOS PLATINTOJUS

Leidykla PATRIA
P. O. Box 1291 

STAMFORD. CONN.
Tel. 48-2460

gydytojų aktingumą, 
vietoj reikia statyti 
minėtiem ezaminam.

intereso

šeimą ir
darbo ir pragyvenimo

Gydytojai nerodo 
konsoliduotis ir nemažai yra
tokių, kurie ne tik nesirašo į 
draugiją, bet iš viso išsijungia 
iš lietuvių gyvenimo.

Gydytojai iki šiol nepravedė 
savo narių registracijos visoj

Draugijos valdyba, siekda
ma surinkti daugiau tikslių ži
nių apie ' lietuvius .gydytojus, 
gavus jų adresus, išsiuntinės 
jiems anketos lapelius.

Dr. V. Tercijonas

HJABAR LAIKAS
Užsirašykite Į auto mecha

nikų ir šoferių mokyklą
GR. 7-8951

egzaminuose išrū- 
leidimą. Mūsų mo

Padėsime jums 
pinti vairuotojų 
kiniai išmokę gauna diplomus. Pa-' 
dedame gauti darbą. Pamokos dieno
mis.A vakara^CS^ sekmadieniais. In
struktoriai patyrę savo srities žino
vai. Mokykla veikia nuo 1916 m. 
L. TIKNEVIČIUS, Direktorius

Metropolitan Auto School 
155 2nd AVENUE 

(Tarp 9-10 gatvių) 
New York City

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mostis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei
tai gelbsti nuo ~ ODOS IŠBĖRIMO, 
NIEŽĖJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ. niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nlio PILES raudonoji gys
la (hemorrhoidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atletes foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes. arba pinigus 
grąžinam. Kaina $3.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

WILLIAM VALAITIS
Viiokeriopat automobilių taiiyma,
730-2 E. Moyamensing Avė

Philadelphia, Pa.
Tel. Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 
Tel. LOcust 2-9229 

i___ ______________________

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street

Waterbury, Conn.

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI 

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

LIBERTY FEDERAL SAVING 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Pa.
MS NORTH BROAD STREET 

(Temporary Addrnai)

at 202-04 North Broad Stmt 
STATEMENT OF CONDITION

iMproreraent Loans...................... ..
Loan* ob Barinei AeeoonU .... 
Vader*! Hmm Loan Bant Stoek.. 
Cash on Hand and In Banka .... 
Office Bulldinc and Equipment .. 
Parking Lot— 1415 Race Street 
Deferred Cbargas and Other Aneta

88,316,834
25,543
82,297 

175,000 
1,112.033 

166,666 
22,723 
15,791

LIABILITIES 
Bbaie Account*............8S.423.473

Leans In Process......................... ..
Other Liabilities ............................
Employee*' Retirement Reserve ..
Other Specific Reserves...................
General Reserves . . . 8295,500 
txptas......................... 252,278

SS,431

32,077
8,520

547,778
TOTAL—49.917.58'

CHARLES 8. CHELEDEN, President

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 
and Spring Garden

Tel. LO 7-8662, LO 7-4967 
Res. Cheltenham 2562

Philadelphia, Pa.

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y.

WALLY’S 
RESTAURANT
Geri žmonės, geri gėrimai, 

geras maistas 
865 BANK STREET 

WATERBURY, CONN. 
Tel. 3-9838

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave^

PHILADELPHIA. PA.

KARLONAS 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

1

; Pakietas 5 A ....... — $6.50
L 1 sv. degintos Esco 
2 sv. lašinių

Į 2 sv. cukraus
' 2 sv. ryžių

1 sv. kokao
' 1 sv. pieno miltelių

kavos

Pakietas 8 C . . . . $7.50
' 3.5 sv. daniško sviesto
i 3.5 sv. daniško rūkyto bekono

Pakietas 2 K ....... , $5.00
3 sv. įvairios rūšies kalėdinių py
ragaičių ir šokolado

2
2

Pakietas 7 E ..........  $4.25
I. 1 sv. degintos Esco kavos
8 sv. smulkaus cukraus

Pakietas 4 H ......... .. $5.50
2.5 sv. įvairios rūšies “Hilde
brand” šokolado plytelėse ir 
dėžutėse.

Pakietas 3 A ............. $7.95
1 sv. degintos Esco kavos 
sv.
$v. šokolado
sv.
sv. sviesto dėžutėje
sv. vaisių aliejaus arba lašinių

kokao.

cukraus

ATSKIRU UŽSAKYMU: 8 sv. lašinių $4.00. 14 sv. cukraus $3.35. -ų 
5.1 sv^-daniško bekono dėžutėse — $6.15. 5.3 daniško sviesto dėžutėse J1 
$6.50. 8 sv. medaus — $5.75. s

Šiomis kainomis pristatome tik į Vokietiją. Vienu doleriu daugiau pri- 
statymas į kitus kraštus. Pakietai pristatomi nemokamai į vietą per 12 dienų i 
Siųsti užsakymus su mokėjimu (grynais, čekiais arba pašto perlaidomis, 
šiuo adresu: - ''

BALTIC PARCEL SERVICE C0.
P. O. BOX 41, ANSONIA STA.

NEW YORK 23, N. Y.

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKI KAS
SAVININKAS

(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas 
Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti 

patogius ir nebrangius kambarius.

200 North Broad St., Philadelphia, Pa. 
LOcust 7-9274 z

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

808 North 2nd St., Philadelphia, Pa.
MArket 7-1685

PHILADELPHIA, PA
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.
1:13

RESTORANAS IR BARAS '
941 SPRING GARDEN, PHILA

TeL PO 5-9785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA. PA. 
TeL PO 5-9566 '

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
TeL Virginia 7-9880

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

1601-3 So. 2-nd Street < TeL DE 4-5130
PHILADELPHIA. ’ PA

CHARLES J. ROMAN
A (RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefoną* Poplar 4110
PHILADELPHIA. PA

Moderoiika laidojimo įstaiga: dideli graži koplyčia, erdvi call ••
baru, pakelevirtfiems suteikdama nakvynė — vilkai Bemokamai.

Nelaimės valandą kreipkite j mftrtj jataigą. dieną W naktį

TREMTYJE ATGAIVINAMA RUSŲ KNYGA
Paskutiniu laiku daug rašo

ma apie rusų kultūrinį gyveni
mą išeivijoje. Ypatingai dide
lis susidomėjimas naujaja ru
sų literatūra ir rusų knygomis, 
kurios šiais metais pradėtos 
leisti New Yorke. Domimasi 
ypatingai todėl, kad naujosios 
rusų knygos parašytos tų žmo
nių, kuriems pasisekė pabėgti 
iš Sovietinės Rusijos, jas rašo 
tie, kurie ilgai laukė progos pa 
sakyti ir parašyti tai ką jie 
mano ir ką matė savoje komu
nizmo pavergtoje tėvynėje.

Jau daugiau trisdešimt me
tų, kai komunizmas iš Rusijos 
grasina vakarų .pasauliui, bet 
mažai kas tikėjo, kad jis iš
augs į tokį pavojų kokiu jis y- 
ra dabar. Kai kurie net ir da
bar galvoja, kad patys rusai 
savo. Krašte atstatys tinkamą 
sąntvarką ir duos visas laisves 
žmonėms, o tuo išnyks ir ben
drasis pavojus vakarams. Sa
koma, kad komunizmas suby
rės pačioje Rusijoje, rusų už
imtose žemėse, jis bus nugalė
tas pačių rusų ir kitų .paverg
tų tautų. Tačiau kelių dešim
čių metų istorija parodė ką ki
tą ir dabar iš laisvame pasau
lyje išleistų rusų kultūrininkų 
knygų sužinome tas sunkias 
sąlygas, kokiose jie gyveno ir 
kiek buvo jiems sunku ne tik 
kovoti prieš komunizmą, esa
mą* tvarką, bet kalbėti ar ra
šyti.

Po revoliucijos, rusų knyga 
ėjo dviem keliais. Viena jų lei
džiama Sovietų Sąjungoje, ki
ta laisvajame pasaulyje. Pir
moji tarnauja komunistinei ir 
jos diktatorių santvarkai, kita 
kuriama laisvajame .pasaulyje 
įsijungia į bendrą pasaulinę li
teratūrą ir ugdydama žmoni
jos kultūrą ir civilizaciją. Pir
moji kontroliuojama, gieda 
himnus vergijai. Antroji — 
skelbia žmoniškumą, ieško 
žmonių tarpe bendrumo ir su
sipratimo.

Sovietų Sąjungoje leidžia
ma knyga naudojasi didžiau
siais sovietų medžiaginiais iš
tekliais. Tos knygos platina
mos visame pasaulyje Sovietų. 
Sąjungos lėšomis, nes jos, ne
žiūrint kas jose nerašoma — 
apie muziką ar meną, tarnau
ja tik vienam tikslui— patei
sinimui tų visų bandymų ir 
žygių, kuriais pasižymėjo da
bartinis sovietinis rėžimas Ru 
sijoje. Toji knyga pasidą]> ne
įdomi, net ir informaciniu .po
žvilgiu, o juo labiau dailioji Ii-..

teratūra. Jau daug metų ir tie, 
kurie artimai sekė rusų kultū
rini gyvenimą, nustojo skaity
ti sovietinę knygą.

Antrą rusų knygą kūrė ir 
leido rusai, kurie išvengė ar 
pabėgo iš bolševikinės Rusijos 
vergijos.

Įdomu paminėti, kad pir
mieji rusų kultūriniai ir lite
ratūriniai centrai po bolševi
kinės revoliucijos kūrėsi Balti
jos valstybėse. Jie ten įsteigė 
savo laikraščius ir knygų lei- 
dykas. Vėliau įsteigė Berlyne, 
Paryžiuje, Prahoje, Sofijoje ir 
kituose miestuose. Tie pabėgė
liai ar tremtiniai rašytojai ru
sai tęsė senosios Rusijos žmo
nių tradicijas ir darbais bei 
kūriniais jau tada skatino pa
saulį į kovą prieš bolševizmą, 
prieš kurį dabar nukreiptas 
visas pasaulis.

Antrojo pasaulinio karo me
tu tas senųjų rusų emigrantų 
kultūrinis ir visuomeninis gy
venimas buvo palaužtas. Jų 
laikraščiai, leidyklos ir knygy
nai žuvo. Senieji pabėgėliai 
jau buvo užmiršti. Naujieji pa 
bėgėliai rašytojai pateko į ki
tą audrą.

Vienok po antrojo pasauli
nio karo, nors ir po didelių 
persekiojimų, daugeliui rusų 
pasisekė pasiekti laisvąjį pa
saulį. Tačiau susidarė ruso ra
šytojo problema. Jis rašė, kū
rė laisvąjame pasaulyje, bet 
kas spausdins? Visos leidyklos 
Europoje sustojo leidusios ru
sų knygas. Patys išblaškyti ru
sai negalėjo ir materialiai ne
pajėgė išleisti tų visų įdomių 
■knygų. Bet Amerikoje, buvo iš
spręsta rusų knygos problema- 
New Yorke įsisteigė Chekhov 
Publishing House, of The East 
European Fund, Inc. žinoma, 
ne be amerikiečių paramos, 
šio fondo pagrindas — Fordo 
palikimas. Tokiu būdu vėl su
sidarė naujas kultūrinis tikras 
rusiškas tautinis literatūrinis 
frontas prieš bolševikinį fron
tą rusų kalboje.

Rusų literatūroje prasidėjo 
nauja era. Vietoje dešimtme- 

rčio ilgos tylos, pasirodė nau
jos knygos, kurias leidžia Če
chovo vardo knygų leidykla, 
ši leidykla stojo kovon su savo 
knygomis ir laisvėj gyvenan
čių žmonių kūryba, prieš tą 
netiesą, kurią pasauliui sklei
džia Sovietų Rusijoj spausdi
nama knyga. (Sk.)

♦ «

Mirė M. Draugelienė 
P. JurgeLūtės sesuo

SHENANDOAH, PA. — Lap- 
kričio 26 d. nuo širdies prie
puolio staiga mirė Marijona 
Draugelienė, vietos veikėja ir 
pavyzdinga lietuvė patriotė. 
Velionė palaidota vietos lietu
vių šv. Jurgio parapijos ka
puose, greta' savo vyro.

Iškilmingoms gedulo mi
šioms vadovavo prelatas J. Bal 
kūnas, specialiai atvykęs iš 
Maspetho.

Giliame liūdesyje liko duk
tė Marijona Varnės, du sūnūs, 
Albertas ir Kazys, ir sesuo 
Petronėlė Jurgeliūtė-Beverage, 
neseniai grįžusi iš kelionės po 
Europą.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
velionės draugų bei pažįstamų 
iš New Yorko, Pennsylvanijos 
ir kitur.

Dailininku pasitarimas
Gruodžio 7 d. šaukiamas vi

sų lietuvių dailininkų gyve
nančių New Yorke profesinis 
pasitarimas.

Viri dailininkai, ateiviai ir lie 
tuviai amerikiečiai, maloniai 
kviečiami šiame pasitarime da
lyvauti.

i
Pasitarimas įvyks pas daili

ninką Juozą Šukį jo studijoje 
— 235 E. 46th St. N. Y. C. Apt. 
4A 3 vai. p. p.

Iniciątorių vardu,
Jonas Subačius

Puikaus stiliaus apysaka. 220 psl. 
$2.50. Išleido
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Keliauju per Kanadą (6) Henrikas Žemelis

ŠITOS KNYGOS AŠ NEPIRKSIU...
Kanadoje lietuviai tremti

niai kūrėsi labai panašiai, 
kaip mūsų pirmieji ateiviai š. 
Amerikoje, kurie prieš 40-50 
metų atvykę į šį kraštą turėjo 
į>ereiti Pennsylvanijos ar kitas 
kasyklas ir labai sunkiomis 
aplinkybėmis įsikibti į gyveni
mą.

Panašus likimas teko ir mū
sų broliams Kanadoje. Kana
da, tiesa, pirmoji atidarė emi- 
grantaųis duris, bet ne vi
siems. Galėjo važiuoti tik jau
ni raumeningi vyrai ir mote
rys pagal darbo sutartis į iš 
anksto numatytus darbus. Vy
rai miško darbams ar kasyk
las, moterys — į, ligonines ar 
už tarnaites. Užtat neveltui 
tvirtinama, kad Kanadon at
vyko pats sveikiausias ir pa
jėgiausias mūsų elementas — 
mūsų jaunimas. Vyresnio am
žiaus ir šeimų ten mažai pa
kliuvo, užtat atlikus darbo su
tartis ir šiek tiek prasikūrus— 
prasidėjo masinis naujų šeimų 
kūrimas. Buvo laikai, kaip pvz. 
tokiame Toronte kas šeštadie
nį klebonas sutuokdavo 10-15 
naujų porų.

šitoks priverstinis darbas 
turėjo ir teigiamų pusių. Mo
terys, dirbdamos ligoninėse ar 
už tarnaites šeimose, beveik 
visos išmoko anglų kalbos, o 
vyrai, būdami daugumoj at
skirti nuo pasaulio, susitaupė 
nemažai pinigų. Ir kai jie vi
si sugrįžo į savarankišką gyve
nimą, į didesnius lietuvių ap
gyventus centrus, tuoj stvėrė
si nuosavybių, prekybos ir šei
mų kūrimo. Susidaro įspūdis, 
.kad Kanadoje tremtiniai turi 
žymiai daugiau nuosavybių, 
negu Amerikoje. Prekyboje 
randasi taip pat nemažai pra
simušusių. Todėl, kai palygin
ti Kanados ir Amerikos uždar- -Tf." 
bius ir gyvenimo * standartą, 
tenka nusistebėti, kaip jie iš
galėjo sutaupyti tiek pinigų, 
idant galėtų nusipirkti namus, 
įsigyti prekybas, ūkius ir kt. 
Palyginimui imkime kad ir to
kį Londoną, kuriame gyvena 
apie 200 lietuvių. Iš jų jau yra 
virš 60 namų savininkų...

Taigi, kanadiečiai neatsilie
ka nuo amerikiečių. Dolerių į- 
sigyjimo lenktynėse abu vie
nodai varžosi ir sunku būtų 
tvirtinti, kurie iš jų labiau pa
sinešę į materialinių vertybių 
įsigijimą. Vienas dalykas tai

aiškus, jog vieni ir kiti bent 
šiuo metu yra visą savo ener
giją nukreipę į šią sritį.

r tai yra geras ar blogas
reiškinys — taip pat kursuoja 
dvi nuomonės. Vieni sako, kad 
kaip tik būdami ekonomiškai 
tvirti, būsime naudingesni sa
vam kraštui, kiti gi tvirtina — 
jog toks vienašališkas susiža
vėjimas ekonomiškuoju pa
grindu veda mus tiesiai tauti
nėm savižudybėm.. Kas teisus? 
Ateitis bus geriausia teisėja, 
tačiau jau šiandien galima per 
matyti vieną atsakymą: jei 
doleris nepasidarys pagrindi
niu mūsų gyvenimo tikslu ir 
nenustums kultūrinių, tauti
nių ir visuomeninių mūsų gy
venimo reikalų į šalį — dar 
kai kurį laiką laikysimės. Mi
nėtos gyvenimo sritys dar iš J- 
sibėgėjimo entuziastų neaplei
džiamos. Aukojamas brangus 
laikas, dirbama nuoširdžiai ir 
susilaukiama dolerinės para
mos iš tų, kurie jau neturi lai
ko net laikraščio pasiskaityti, 
nueiti į kokį kultūrinį paren
gimą ar nusipirkti knygą...

Knyga ir tas pats laikraštis 
buvo mielai skaitomas ir (per
kamas, kai jį galėjai įsigyti 
pvz. tokioj Vokietijoj už kelias 
cigaretes, bet kai už jį reikia 
mokėti “sunkiai prakaitu už
dirbtą dolerį” — nebėr skaity
tojų, nebėr pirkėjų. Tiesą, 
naujų knygų pasirodo nema
žai, bet jų tiražai maži ir pla
tintojai turi ilgai aušinti bur
nas, kol įsiūlo kokiam nors na
mų savininkui įsigyti knygą.

Būnant Toronte, turėjau 
progos aplankyti Tėviškės ži
burių redakciją, kuri yra įsi
kūrusi simboliniame kleboni
jos pogrinde, atseit, skiepe. 
Maloniai pasikalbėjau su red. 
A. Šapoka. Tačiau ne apie tas 
“simbolikas” buvo mano tiks
las rašyti, o aplamai apie mū
sų spaudos darbininkų vargus 
ir sunkias darbo sąlygas. Ap
lankius lietuviško t laikraščio 
redakciją mane visuomet api
ma liūdesys. Kokie mes esame 
biedniokai ir vargšeliai, kai pa 
lyginti Vokietijoj turėtas sąly
gas, pamatai Amerikos didžių
jų laikraščių redakcijas, ar pri 
simeni Neprikl. Lietuvos laik
raščius. Gal jei būtų mažiau 
tų laikraščių ir jie.būtų turtin
gesni savo išvaizda ir turiniu. 
Juk žurnalistinių pajėgų turi

me, galėtume leisti tikrai aukš 
to lygio spaudą, bet vis iš to 
užburto rato nerandame išei
ties. Ir vargu ar surasime, kol 
į gyvenimą žiūrėsime per de- 
šimčią ar daugiau akinių. 
Spauda ir toliau vegetuos, tik
rų žurnalistų plunksnos rūdys, 
o mes vis dejuosime, kol tas 
eilinis skaitytojas padarys 
sprendimą...

Toronte taip pat teko susi
pažinti su vienu nuoširdžiu 
knygų platintoju. Paklausiau, 
kaip sekasi pardavinėti kny
gas. Jis man nieko gero nepa
sakojo. Knyga vis j ieško skai
tytojų ir j ieško kartais su įžū
lia platintojo parama. Tiesa, 
yra knygos mylėtojų, kurie 
perka visas lietuviškas knygas, 
bet jų skaičius labai mažas. 
Mums besišnekant, kaip tik 
atėjo toks knygos mylėtojas. 
Įsišnekam. Tikrai malonu su 
tokiu žmogumi ■pasikalbėti.

— Perku visas knygas — pa
sakojo jis man — ir tai bus 
mano vienintelis turtas, kurį 
persivešiu namo.

Pradėjo žiūrėti į tik ką gau
tas naujas knygas. Tarp Jų bu
vo ir neseniai išėjusi dail. Pet
ravičiaus iliustruota .knyga 
“Giesmės apie Gediminą”. Il
gai jis vartė šią knygą, platin
tojas ją gyrė, o aš stebėjau, 
kaip tas knygos mylėtojas re
aguos.

— šitos knygos nepirksiu...
— Kodėl? — mes susidomė- 

jom.
— Matote, — jis mums aiš

kino — ąš esu paprastas žmo
gus. Meną vertinu, bet daug 
apie jį nesuprantu. Balys Sruo
ga man labai brangus vardas, 
bet, žinote, aš tos knygos ne
pirksiu, nes man atrodo, ji su
gadinta...

Nusipirkau ir aš tą knygą. 
Ilgai varčiau, žiūrėjau iliustra 
cijas, tačiau negaliu tvirtinti, 
kad tos iliustracijos sudarytų 
man išbaigto ir kruopštaus 
darbo vaizdą...

Dail. Petravičius yra pasižy
mėjęs mūsų grafikas ir tegul 
jis man atleidžia, jei aš šios 
kelionės metu užkliuvau už jo 
darbų. Man atrodo, jog jam ir 
taip pat visiems dailininkams 
turėtų būti įdomi to eilinio 
žmogaus nuomonė apie vadi
namą modernųjį meną...

Kai pasukau vėl Amerikos 
pusėn, teko dar kartą prava
žiuoti Niagaros krioklį. Vėl čia

PAVYDULINGOJI UOŠVĖ
Apysaka iš netolimos praeities gyvenimo

f

Dar perone bestovėdamas 
Ruginis pradėjo stebėtis, kad 
tiek mažai keleivių traukinio 
laukia. Seniai, prieš pora sa
vaičių, minios stoviniavo, o 
dabar peronas beveik tuštutė
lis. Atsimena, kai prieš porą 
savaičių išlipo, vos begalėjo 
prasigrūsti prie išėjimo. Net iš 
traukinio išlipti buvo sunku. 
Laukiantieji nėrėsi į vagonus 
dar traukiniui nesustojus. Ne 
kartą juk ir Ruginis varžėsi už 
pirmumą įlipti. Dairėsi dabar
jįs ir galvojo, kur dingo tie 
prisiekę keliautojai ir vertel
gos. Tartum audra būtų nune- 
usi. Ir nunešė, tik ne audra, o 

valiutos reforma. Išpūtė, iš
tuštino menkaverčių bankno
tų kišenes Ir vos po keliolika 
naujų markių Įpūtė. Dėl savęs 
jis nesirūpino. Buvo vienas ir 
užtikrintą darbą tuĄėjo. Bet 
kaip versis daugiavaikės trem
tinių šeimos? Kur pagaus mar 
kę liesą davinį paspirginti. 
Kuo apmokės buto nuomą? 
Svarbiausia, kas atsitiks su to
kiu užsidegimu ir pasiaukoji
mu sukurtais kultūriniais ži
diniais?

' Ruginis galvojo ir liūdesys 
vis labiau ir labiau spaudė jam 
širdį.. Sustos spauda, užsidarys 
mokyklos... Per niek visas triū
sas — tik stagarai liks iš taip 
vešliai bujojančios bendruome
nės. Amerikiečių ir anglų zo
nos tautiečiai bent po stogu 
liks stovyklose. Bet ką veiks 
privačiai gyveną prancūzų zo- 
tios lietuviai? Ruginiui net ne
sinorėjo grįžti. Taip ramu, 
taip čia gera buvo. Tos dvi sa

vaitės kurote prie Badeno eže
ro prabėgo lyg viena diena. Ne 
darbas, ne, darbo jis nebijojo 
ir net jo ilgėjosi, bet jam buvo 
baisu pagalvoti, kokį sąmišį 
ras sugrįžęs. Baisu buvo susi
tikti reformos pritrenktus bi
čiulius.

Tačiau traukinyje jo nuotai
ka atsigavo. Taip erdvu jame 
buvo, taip šviesu ir net tabako 
dūmai nebesmirdėjo. Net nesi
norėjo tikėti, kad tik .keletas 
keleivių vagone būtų. Sėsk kur 
patinka! Seniai seniai jis“ buvo 
taip patogiai keliavęs. Sėdėjo 
dabar prie atdaro lango ir vė
dinosi drungnoje oro srovėje. 
Vėjas mušė į veidą lyg kad 
bangos Bodeno ežere. Ir vėl, po 
tiek metų, Ruginis pasijuto 
turistu. Vėl ji domino pro šalį 
pralėkę vaizdai, vėl buvo sma
gu žvelgti į puošnias, žaliuo
jančias kalvas. Ir minutės bė- 
go lenktynių su traukiniu.

Mažos stotelės perone trau
kinio laukė <tik du keleiviai. Ir 
abu įlipo i vagoną, kur sėdėjo 
Ruginis. Ir abudu juos Ruginis 
pažino. Abudu buvo to pačio 
miesto lietuvių kolonijos na
riai. Ruginis pasitiko juos šyp
sniu. Kažkaip malonu buvo 
matyti tautiečius audros išva
lytame traukinyje. Ir jiedu 
Rugini pažino.

— Sveikas, Daktare! — su
šuko pirmasis artėdamas prie 
Ruginio.

— Labas! — pritarė kitas.
— Maloni staigmena! — vi

sai nuoširdžiai jų rankas spaus 
damas džiaugėsi Ruginis.

— Iš kur parkeliaujat, Dak
tare? •— klausė pirmasis.

Prie savo naujo titulo Rugi
nis dar nebuvo pripratęs ir tas 
“Daktare” jį truputį varžė. 
Daug metų Ruginis šito titulo 
siekė, tiek daug darbo įdėjo, 
bet kai apgynė dizertaciją ir 
universitetas jam suteikė Tei
sės Daktaro laipsnį, kažkokia 
tuštuma apgaubė jį. Lyg Ir ne
beliko ko siekti,, lyg kokia bau
gi dykuma būtų atsivėrusi 
prieš akis. Ir tas titulas, ku
riuo svajonėse gardžiavosi, da
bar skambėjo ausį rėžiančiu 
balsu.

— Buvau pabėgęs nuo valiu
tos reformos, maniau neras 
manęs Bodeno ežere. Bet kur 
tau, ištraukė ir apkirpo, kaip 
avinėlį,— juokavo Ruginis.

— Apkirpo, tai apkirpo, — 
pritarė klausėjas, — tiesiog 
nuskuto, kad nei utėlei nėra 
kur pasislėpti.

Ir Ruginis ir klausėjas ska
niai juokėsi, tik trečiasis liko 
paniuręs.

—Atžels ir vėl, — sumurmė
jo.

— Kam atžels, o kam nu
pliks, — jau rimčiau atsakė 
Ruginis.—Matau, pats jau pra
dėjai želdinti,— parodė į laga
miną paniurėlio rankoje.

— Šiaudai, — atsakė tas ir 
.padėjo lagaminą ant lentynos. 
Uždėjo lengvai, tartum tuš
čią. Galėtų būti ir akmenų pri
dėtas, tokio vyro rankoj tebu
vo šiaudų pėdas.

Ruginis mažai Jį pažino, ži
nojo, kad jis vadinasi Petras 
Gudas — ir viskas. Girdėjo,

kad turėjęs pabėgti iš ameri
kiečių zonos dėl nagų ilgumo, 
bet kaip ten buvo ir ar tiesa, 
nesidomėjo. Kiek jį Ruginis 
pažino, neužteko davinių susi
daryti vienokią ar kitokią nuo
monę. Buvo jis vyras, kaip rei
kiant. Augštas, stambus, ilga
nosis, kietomis rankomis ir 
rūsčiu veidu. Netiek rūsčiu, 
kiek paniurusiu. Niekada kal
bėdamas į akis nebežiūrėda
vo ir niekado jo Ruginis nema
tė šypsantis. Retai ir kalbant 
girdėjo. Primesdavo kada gru
bų žodį ir vėl tylėdavo. Draugų 
lyg ir neturėjo. Ir jei susitik
davo, tai tik su tokiais, kaip ir 
pats, neaiškios praeities jud
riais, vyrukais, vengiančiais 
bendruomenės pareigų ir visą 
savo energiją sudėjusius į spe
kuliaciją ir butelį.

Antarasis — Pranas Duba- 
ras buvo senas Ruginio pažįs
tamas, jeigu trejis metus va- 
dinsim senatve. Ruginis jį ge
rai pažinojo. Negerbė jo, bet 
mėgo, kaip, ir visa lietuviškoji 
kolonija. Duburas vienintelis 
iš visų “peilininkų”, kaip visa 
kolonija asocialų elementą va
dino, bendruomenės subuvi
muose jausdavosi jaukiai. Pa
prašytas niekada neatsisakė 
paslaugos ir net siūlydavosi 
pagelbėti. Mokėjo solidarumo 
mokestį, nekoliojo bendruome
nės pareigūnų, su visais buvo 
malonus, linksmas ir visada 
rengėsi, lyg, koks dabita. O tas 
jo judrumas, ta neišsekama 
energija, nevieną net stebin
davo. Mažutis, plonutis, bal
tučiais garbanotais plaukais ir 
smailiu veideliu, jis darydavo 
švelnaus paauglio įspūdį. Tik 
kiek didoka nosis ir žvitrios, 
kieto žvilgsnio akys išduodavo 
vyrą. Kam teko jo smulkutę 
ranką paspausti, tas žinojo,

kad jo raumenys iš plieno nu
kalti buvo. Stikliuko pamėgi
mas ir besaikis, tiesiog erzinan 
tis valkioj imąsis su vokietai
tėms, tebuvo vienintelės prie
žastys, paskyrusios Duburą 
“peilininkų” sąjungai. O ir ne
vengė jis jos.

Duburas užmetė savo port
felį ant lentynos ir atsisėdo 
priešais Ruginį. Gudas atsilo
šė šalia jo. Kurį laiką visi ty
lėjo. Duburas pirmas nutraukė 
tylą.

— Taigi, buvom išėję senais 
keliais, bet visur varteliai už
daryti, net įsileisti švabai ne
nori. Skudurų nei matyt neno
ri — krapštyk pinigėlius, jei 
nori. Net butelį smogiamosios 
negavau.

— Sakiau, vienas nupliks — 
kitas apžels, — šyptelėjo Ru
ginis. — Ponas Gudas, atrodo, 
geriau nusiteikęs.

— Velnią čia būsi nusitei
kęs,— atrėžė Gudas. — Nei bi
lietas iš tos kelionės neapsi
mokės.

— Sudiev, dainelės ir mer
gelės — ir vėl teks baurui rau
menis parduoti, — tratėjo Du
buras. — Kas pirks, jeigu ir 
pasisektų kelionė? Dar neži
nia nei kiek prašyt už kilogra
mą sviesto. Tegu pasiunta vi
sa vaizba ir visi galai. Sukom
binuosiu buteliui — ir užteks.

— O kas manė aprūpins, jei 
gu pats tik buteliui kombinuo
si? — juokavo Ruginis.

— Nenusiminkit, ponas dak
tare, jūsų neužmiršiu. Jūs gi 
mūsų globėjas. ♦

— Manot? Ką ginsiu, kai 
vaizbininkai mirė? Nebent tik 
mane palaikyti pasistengsit 
trukšmelį sukelti. O, darbo 
netruks. Tik kuo jūs man išsi
mokėsi t?

—Į skolą, daktare. Juk ir aš

i
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jūsų nekankindavau, kai netu
rėjot.
. Ruginis susijuokė. Juk tiesą 
ir sakė. Būdavo gi—kišenė tuš
čia, o svečią stikliuku pavai
šinti reikėjo. Neatsisakė nei 
vienas — į kurį “peilininką” 
nesikreipė, tas neklausė, kada 
užmokės. Juk Ruginį net ir 
vadino “peilininkų advokatu’. 
Ir tai buvo tiesa. Per visus me
tus, kai jis pradė^p advokato 
praktiką prie kariiės valdžios 
teismo, tik retas be jo pagel- 
bos apsėjo. Įkliuvo — ir pas 
Ruginį, žinoma, tos visos spe
kuliantų bylos buvo priklios, 
bespalvės, bet reikėjo gyventi 
ir tautiečius pagelbėti.

—Pažiūrėsim...—atsakė Ru
ginis.

— Nežiūrėsit, daktare, ži
nom jus. Jūs ne iš tų, kur tau
tietį nelaimėj palieka.

Nors šie žodžiai buvo gry
niausia tiesa, bet jie Ruginį 
glostė, lyg komplimentas būtų. 
Tačiau jis mėgino protestuoti.

— Ne visai jau taip. Lupi
kas aš, žinote.

—Be pinigų — nėra draugų, 
įsikišo Gudas.

— Tikra tiesa,— patvirtino 
Ruginis.

Duburas gyvai atsisuko į 
Gudą.

—Pliauški, lyg žinodamas. 
Paklausk Delgaudą, jis tau pa
pasakos. Būtų susmirdęs už 
grotų, jei ne daktaras. O nei 
cento prie dūšios neturėjo.

— Jis man vėliau atsiteisė, 
— pastebėjo Ruginis.

—Tai kas, jūs jo net nepa- 
klausėt. Nei vieno neklausėt, 
ar turi pinigų ir nesiderėjot.

— Aš nieko nesakau ant 
daktaro, — pasiteisino Gudas.

— Ir nepasakytum! Dantis 
išdaužyčiau. Dar ne kartą dak- 

. tarui rankas bučiuosi.

Gerbiamas Pone Redakto
riau, pereitame Vienybės nu
mery j buvo paskelbta žinutė 
apie įsisteigusį politinių studi
jų klubą. Buvo paminėta, kad 
klubas organizuoja paskaitų 
ciklą. Man įdomu, ar visa tai 
bus prieinama tik šiai politikų 
grupelei ar taip pat ir visuo
menei. Mano manymu tokios 
paskaitos turėtų būti prieina
mos visiems, kurie domisi po
litiniais klausimais. Kai dau
giau žmonių susipažins su po
litine įvykių raida, turėsime 
daugiau žmonių, kurie gins 
Lietuvos bylą ar fabrike, ar 
mokykloj ar kur kitur. Todėl 
siūlau, kad šis politinis elitas 
nusileistų iš aukštybių ir pa- 
skelbttų vietą ir laiką savo pa
skaitų — diskusijų, o mes, ma
žutėliai, remsime juos politi
niam fronte, ir juo mes žino
sime daugiau, juo mūsų para
ma bus efektingesnė.

Su pagarba, R. Kezys

REUMATIŠKI SKAUSMAI
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta ii 

daugelio skirtingų elementų, turi sa-’ 
vyje galingą šilumą. Šildydama galin
gai, ištarpins reumatiškus skausmas, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
gelbėjo ir tamstai pagelbės, nelauk il- 
gelgėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau bet tuojau jsigyk DEKENS 
OINTMENT, arba rašykite j dirbtu
vę. Kaina 2 oz. $1.00, 4 oz. $2.00. 
Ekstra didelė dėžė —• 16 oz. $5.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 66 5, Newark 1, N. J

sutikau šimtus naujų turistų, >. 
besižavinčių didingu vandens ' 
kritimo vaizdu ir betraukian
čių į Kanados žemę.

šį kartą mane tikrino Ame
rikos kontrolė. Nedaug kas 
jiem buvo tikrinti, nes vežiau- -f 
si lauktuvių tik keletą bankų 
kanadietiško alaus ir tos pa
čios skanios lietuviškos duo
nos. Muitininkas paklausė, kas 
yra tame maiše. Atsakiau, kad 
duona.

— Duona — su nusistebėji
mu .paklausė.

— Taip — atsakiau.
Ir jis pradėjo juoktis. Jis 

taip nuoširdžiai iš manęs juo
kėsi, jog ir mane užkrėtė juo
ku. Ir mes abu juokėmės. Tik 
aš smarkiai abejojau, ar mes 
abu juokėmės iš tos pačios lie
tuviškos duonos.'..

(Pabaiga)

Ruginiui liko nepatogu ir jis 
Duburą nutraukė:

— Tai gaila, kad švabinės 
negavai. Lyg ir ūpas būtų iš
gerti.

Ruginis turėjo tą gerąją 
ypatybę, kad niekada iš kom-^ 
panijos neiškrisdavo. Su kuo 
kalbėjo, taip ir kalbėjo, kaip 
sako, jis ir su vežikais ir su po
nais tiko. Ir dabar žinojo, ką 
sakyti.

—Surasiu, daktare. Aš dar 
turiu namuose buteliuką, — 
skubinosi nuraminti Duburas.

— Tai puiku! — Dėjosi nu
džiugusiu Ruginis. — Galėsim 
išmesti.

— Sutarta! Pas daktarą, ar 
pas mane?

— O gal pas mane? Aš gero 
užkandžio turiu, o daktaras 
tik grįžtat, gal nieko namuo
se neturit. Pas mane ir uždal- 
nuot nebaisu, švabai nieko ne
sako. *■ * ’' ”

— Gerai, — sutiko Ruginis. 
—O ką ponas Gudas mano?

— Man visur gerai.
Visi trys sutarė ir, atrodė, 

nekantravo greičiau parva
žiuoti. Ąpie nieką kalba taip 
sklandžiai nesisuka, kaip apie 
butelį. Nors jo čia ir nebuvo, 
bet kalbos buvo tiek ir tiek. 
Juk tiek nuotykių prie butelio, 
ar po jo patirta! Duburas tu
rėjo ką ir mokėjo pakartoti. 
Nei vienam nebuvo nuobodu. 
Tik traukinio stabtelėjimas 
stotyse kalbas nutraukdavo 
Kiekvieną kartą traukiniui su
stojus Gudas su Duburu pašok 
davo ir iškišę galvas per lan
gą įtemptai apžiūrėdavo pe 
roną. Atrodė, lyg ko lauktų a 
jieškotų. Ir tik traukiniui pa 
judėjus susėsdavo.

(Bus daugiau)



KALĖDINIAI PAKIBTAI
J VOKIETIJĄ, ANGLIJĄ IR KITAS SALIS PRISTATOMI 

. IŠ SANDĖLIŲ HAMBURGE IR DANIJOJE

IŠTISA META LAUKTAS Ruošiasi Seimui
MARGUČIO KONCERTAS CHICAGOJE BOSTON, MASS. — BALF 

Seimui sausio 9 ir 10 d. ruošia
si visi skyriai. Vieni šaukia su
sirinkimus, renka delegatus, 
kiti ruošia vajus, pasiųsti Sei
mui sveikinimus su aukomis, 
dar kiti, ypač Naujosios Angli
jos skyriai ruošiasi būriais vyk 
ti į BALF Seimo Bankietą, šeš
tadienį, sausio 10 d., 7 vai. va
kare, Hotel Statler.

Kurių skyriai apmirę ir ne
pasimokė j ę mokesčių, skuba ir 
tai atlikti. Mažiausia skyriuje 
turi būti 7 nariai. Juos gali 
Seime atstovauti vienas dele
gatas. Jei skyrius skaitlinges- 
nis, nuo kiekvienų 25 narių 
tedalyvauja po vieną delega
tą. Svarbu, kad ir draugijos 
dalyvautų prisiųsdamos auką.

Bankieto bilietų po $5.00, 
Seimo programai skelbimą ir 
kitais Seimo ir Bankieto rei
kalais prašome kreiptis į BALF 
Seimui Ruošti Komisiją, c/o 
A. J. Namasky, 409 W. Broad
way, South Boston, Mass.

Seimui rengti Komisijos pir
mininku, yra p. Razvadauskas, 
Bankietui ruošti adv. Griga
lius, Informacijos — St.Mi- 
chelsonas.

ANDRIUS KUPREVIČIUS, pianistas, virtuozas, 
vadinamas- “Poetas prie piano”. "

Kiekvienais metais — gruo
džio menei į Chicagos lietuviai 
sulaukia staigmeną: žavų ir y- 
patingą koncertą, štai ir šieji 
metai gruodžio 28 dieną Or
chestra Hali rūmuose turės 

• tikrą muzikos iškilą, kurią ruo 
šia Margutis. Iš paskelbtos 
programos matyti, kad ją su
darys: simfoninė ir piano mu
zika, o taip pat lietuvių ir ope
rinės dainos. Pirmajai daliai 
išpildyti pasamdytas Chicagos 
Bimfoninis orkestras — vienas 
geriausių orkestrų visoj Ame
rikoj— ir atkviečiamas iš Ar
gentines — garsusis — virtu
ozas Andrius Kuprevičius. Jis 
koncertuos Amerikoj pirmą 
■kartą ir jo čia laukiama su di
deliu susidomėjimu. Orkestrą 
diriguos muzikas Aleksandras 
Kučiūnas. Orkestras išpildys

komp. VI. Jakubėmo ir J. Gruo
džio kūrinius, o taip gi ir pa
saulinių kompozitorių veika
lus.

Dainų programoj dalyvaus 
žavingo balso Anna Kaskas — 
buv. Metropolitan Operos so
listė, ir solistas Algirdas Bra
zis — dabartinis Metropolitan 
Operos dainininkas. Juodu pa
skirai ir drauge išpildys platų 
dainų repertuarą.

šiame nepaprastame /Cmcer 

te — kur bus tikroji muzikos 
prošvaistė Chicagos lietuvių vi 
suomenei — bus pirmą kartą 
išpildytas Margučio premijuo
tas muzikos kūrinys.

Susidomėjimas šiuo koncer
tu Chicago  j — tikrai didelis. 
Bilietai jau seniai parsiduoda.

Dėl straipsnio apie Balfo koncertą
BALFo vajaus koncertą ap

rašydamas, kažkoks R. šio laik
raščio skiltyse sumaišė su že
mėm visus dalyvavusius jo pro 
gramo j e. Ypatingai jis peikė 
vokalinius dalyvius, o chorų 
dirigentus vertino ne tik už ši 
koncertą, bet ir už visą gyve
nimą.

Nežinau, kas tas ponas R. ir 
'kiek jis gaidas pažįsta, bet iš 
to jo aprašymo atrodo, kad jis 
nedaugiau išmano už papras
čiausią kaimo bernelį, o moko 
dirigentus, kompozitorius, dai- 
ninkus.

Kitas dalykas būtų, jei kal
bėtų žmogus, kuris tokiam kai 
bėjimui yra pasirengęs, tai yra 
pažįsta gaidas. Jis tik gali pa
sakyti, kur programos atlikė
jai suklydo, kur nedašaukė, o 
kur perdaug šaukė. O ką gi ga
li išmanyti ponas R., vien tik, 
kaip sakoma, iš ausies ir iš 
širdies viską spręsdamas.

Esu Dulkės choro daininin
kė, ir mane įžeidė pono R. kri
tika dėl to choro dainavimo, jo 
dainų ir dirigento.

Nenorėjau iš pono R. jokių 
•pagyrimų, kaip jis čia juos ki
tiems dosniai davinėjo, bet 
nesitikėjau ir tokios neobjek
tyvios kritikos, su kuria ponas 
R. išėjo į spaudą.

Nežinau, koks Dulkės cho
ras buvo seniau, bet jau kelin
ti metai iš eilės aš jį su savo 
bičiuliais lankau ir džiaugiuo
si, kad yra vienetas, kuriame 
galima atsidėti dainai. Savo 
poilsio laiką, kai ponas R., po 
tavo dienos darbų minkštoje 
sofoje ilsisi, mes, vos atitrūkę 
nuo fabriko staklių, pavalgę 
nepavalgę, šokame į traukinį 
Ir-keliaujame repeticijon.

Tuo metu, kai mums irgi bū- 
* malonu pabūti namuose,

saviškių tarpe ir smagiai pra
leisti laiką, mes mokomės dai
nų. Dirbome sunkiai ne tik 
mes, bet ir mūsų dirigentas, o 
kai išėjome į sceną, tai, štai, 
toks ponas R., net savo pavar
dės gėdydamasis pasirašyti, 
mums kaip šlapia mazgote per 
veidą: “Tai bynas be tešlos”.

Kai jau jis toks mandras tas 
ponas R. ir viską taip gerai iš
mano apie dainavimą, diriga
vimą ir kompoziciją, tai ko jis 
ligi šiol slepiasi už tos raidės? 
Ko gi jis nepasirodo chore, jo 
dirigento vietoje? Tegul pa
dainuoja, tegul padiriguoja, 
kad visi pamatytų ir išgirstų.

Bet tai ir yra daugelio įpras
ta, kad, 
o jau aš 
taip yra 
jis toks
slapstytis, 
ar jis neturi (pavardės, o gal 
jos gėdinasi, jei nepasirašo, 
šitaip negražu, nedžentelme
niška, ponas R. čia ne Korėjos 
apkasai, pasirodyk, iškišk gal
vą ir parodyk veidą — niekas 
nenušaus.

jūs vyručiai, dirbkite, 
jus pakritikuosiu. Tai 
ir su ponu R. Jei jau 
išmanus, tai ko jam 

raide .prisidengus,

A. Poderienė

Kariuomenės šventė
NEWARK, N. J. — L. S. Ra

movės Newarke suruošta Lie
tuvos kariuomenės šventė pra
sidėjo šv. Trejybės bažnyčioje 
pamaldomis, kurias laikė ir 
pritaikintą tai dienai pamoks
lą pasakė kun. P. Totoraitis.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko akademija. Pirmoje eilė
je buvo pagerbti viena minu
tę atsistojimu ir susikaupimu 
visi žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės karo lauke ir priešo nu 
kankinti kariai, Lietuvos karo 
invalidai, Vyties Kryžiaus Ka
valieriai, buvusieji ir dabar ru
sų bolševikų kalėjimuose ir 
kacetuose kankinami .politi
niai kaliniai.

Paskaitą skaitė advokatas 
Ch. F. Paulis, kuris, kad ir ne
būdamas kariu, labai ryškiai 
iškėlė Lietuvos kariuomenės

dėl Lietuvos 
ir taikos

nuopelnus kovoje 
Nepriklausomybės 
metu jaunuolių auklėjime ir 
mokyme ne tik karui, bet ir 
kasdieniam gyvenimui.

Meninėj dalyje dalyvavo šv. 
Cecilijos mišrus choras ir vy
rų kvintetas, vadovaujamas 
muziko M. Bernoto.

Labai patiko klausytojams 
9 m. amžiaus Audronė Butvy- 
daitė, padeklamuodama keletą 
eilėraščių. Minėjime žmonių 
buvo nedaug, gi žiūrint į • ne
mažą Newarko lietuvių koloni
ją, galėjo būti žymiai daugiau. 

‘ Buvusieji minėjime labai no 
riai aukojo Lietuvos Karo 
validams, kuriems išviso 
rinkta ir pasiųsta $51.25.

Aukojo: $10. Skurvydai.

ŽODIS Į LIETUVIUS GYDYTOJUS
New Yorko Lietuvių. Gydy

tojų Draugija rūpinasi padi
dint savo narių skaičių ir sy
kiu nori pravesti lietuvių gy
dytojų registraciją ne tik New 
Yorko valstybėje, bet ir greti
mose. Vienam iš paskutinių 
draugijos valdybos posėdžių 
buvo tartasi dėl draugijos na
rių skaičiaus padininimo ir pri 
eita išvados, kad reikia ragin
ti gydytojus stoti nariais į sa
vo draugiją. Nors gydytojų pro 
f esi jos atstovai negyvena skur 
džiai, bet nepasižymi organi
zuotumu ir laikosi pasyviai, 
teisindamiesi, kad apkrauti 
tiesioginiais savo darbais, tar
nyba ligoninėj, ruoša egzami
nam leidimą praktikai gauti, o 
kurie jau išlaikė ir gavo prak
tikos teises — stengiasi išplės
ti savo praktiką. Iš čia sumi
nėtų kliūčių, kurios labai su
mažina 
pirmoj 
ruoša
Tik licensijos gavimas įveda 
buv. DP į pilnateisių gydytojų 

užtikrina geresnes 
sąlygas

Amerikoj ir tikrai nežino kiek 
tremtinių ir bendrai lietuvių 
kilmės gydytojų yra Amerikoj, 
nepajėgia išleisti savo metraš
tį ir nesudaro vienos draugijos 
ar sąjungos visai Amerikai, 
kas būtų tiesus kelias prie or
ganizuotumo. Įsteigtos gydyto
jų draugijos merdi, nes nepa
rodo visuomeniškos arba pro
fesinės veiklos.

New Yorko Lietuvių Gydyto
jų Draugijos pasiryžimas sure
gistruoti New Yorko ir aplin
kinių valstybių gydytojų turi 
ir praktiškų tikslų. Pav. da
rant žygius palengvint gydy
tojų įsikūrimą šiame krašte 
arba egzaminų klausimu, rei
kia žinoti, kiek yra 
tremtinių gydytojų 
New Yorko valstybėje 

šitas atsišaukimas
tas į visus lietuvių gydytojus, 
tiek tremtinius, tiek senus at
eivius, ir jų vaikus, prašo juo 
atsiliepti ir pranešti savo var
dą, pavardę ir adresą Draugi
jos pirmininkui: Vaclovas Pa- 
prockas, M. D., 1357 Bushwick 
Ave., Brooklyn 7, N. Y.

lietuvių 
USA ir 
atskirai, 
nukreip-

In- 
su-

Po $5.00 — adv. Paulis, kun.
Totoraitis, K. Trečiokas.

Po $2.00 — K. Liaudanskas. 
Po $1.00 — Balbaitienė, Mor
kūnienė, Jekelevičius, Jakštie
nė, Graudušienė, žemaitis, 
Skirmantas, Baltrušaitis, Ma
tulaitis, Dauknys, šipaila, Jo
kūbaitis, Palaima, Kvederas, 
Jazminas, Ambraziejus, Iva
nauskas, Jokubaitienė. $6.25 
nežinomieji. Viso $52.25.

Į PRADŽIAMOKSLIO
“AUŠRELE”

i I-Ji dalis

JAU GAUNAMA
LEIDYKLOJE IR PAS SPAUDOS PLATINTOJUS

Leidykla PATRIA
P. O. Box 1291 

STAMFORD. CONN.
Tel. 48-2460

gydytojų aktingumą, 
vietoj reikia statyti 
minėtiem ezaminam.

intereso

šeimą ir
darbo ir pragyvenimo

Gydytojai nerodo 
konsoliduotis ir nemažai yra
tokių, kurie ne tik nesirašo į 
draugiją, bet iš viso išsijungia 
iš lietuvių gyvenimo.

Gydytojai iki šiol nepravedė 
savo narių registracijos visoj

Draugijos valdyba, siekda
ma surinkti daugiau tikslių ži
nių apie ' lietuvius .gydytojus, 
gavus jų adresus, išsiuntinės 
jiems anketos lapelius.

Dr. V. Tercijonas

HJABAR LAIKAS
Užsirašykite Į auto mecha

nikų ir šoferių mokyklą
GR. 7-8951

egzaminuose išrū- 
leidimą. Mūsų mo

Padėsime jums 
pinti vairuotojų 
kiniai išmokę gauna diplomus. Pa-' 
dedame gauti darbą. Pamokos dieno
mis.A vakara^CS^ sekmadieniais. In
struktoriai patyrę savo srities žino
vai. Mokykla veikia nuo 1916 m. 
L. TIKNEVIČIUS, Direktorius

Metropolitan Auto School 
155 2nd AVENUE 

(Tarp 9-10 gatvių) 
New York City

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mostis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei
tai gelbsti nuo ~ ODOS IŠBĖRIMO, 
NIEŽĖJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ. niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nlio PILES raudonoji gys
la (hemorrhoidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atletes foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes. arba pinigus 
grąžinam. Kaina $3.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

WILLIAM VALAITIS
Viiokeriopat automobilių taiiyma,
730-2 E. Moyamensing Avė

Philadelphia, Pa.
Tel. Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 
Tel. LOcust 2-9229 

i___ ______________________

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street

Waterbury, Conn.

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI 

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

LIBERTY FEDERAL SAVING 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Pa.
MS NORTH BROAD STREET 

(Temporary Addrnai)

at 202-04 North Broad Stmt 
STATEMENT OF CONDITION

iMproreraent Loans...................... ..
Loan* ob Barinei AeeoonU .... 
Vader*! Hmm Loan Bant Stoek.. 
Cash on Hand and In Banka .... 
Office Bulldinc and Equipment .. 
Parking Lot— 1415 Race Street 
Deferred Cbargas and Other Aneta

88,316,834
25,543
82,297 

175,000 
1,112.033 

166,666 
22,723 
15,791

LIABILITIES 
Bbaie Account*............8S.423.473

Leans In Process......................... ..
Other Liabilities ............................
Employee*' Retirement Reserve ..
Other Specific Reserves...................
General Reserves . . . 8295,500 
txptas......................... 252,278

SS,431

32,077
8,520

547,778
TOTAL—49.917.58'

CHARLES 8. CHELEDEN, President

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 
and Spring Garden

Tel. LO 7-8662, LO 7-4967 
Res. Cheltenham 2562

Philadelphia, Pa.

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y.

WALLY’S 
RESTAURANT
Geri žmonės, geri gėrimai, 

geras maistas 
865 BANK STREET 

WATERBURY, CONN. 
Tel. 3-9838

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave^

PHILADELPHIA. PA.

KARLONAS 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

1

; Pakietas 5 A ....... — $6.50
L 1 sv. degintos Esco 
2 sv. lašinių

Į 2 sv. cukraus
' 2 sv. ryžių

1 sv. kokao
' 1 sv. pieno miltelių

kavos

Pakietas 8 C . . . . $7.50
' 3.5 sv. daniško sviesto
i 3.5 sv. daniško rūkyto bekono

Pakietas 2 K ....... , $5.00
3 sv. įvairios rūšies kalėdinių py
ragaičių ir šokolado

2
2

Pakietas 7 E ..........  $4.25
I. 1 sv. degintos Esco kavos
8 sv. smulkaus cukraus

Pakietas 4 H ......... .. $5.50
2.5 sv. įvairios rūšies “Hilde
brand” šokolado plytelėse ir 
dėžutėse.

Pakietas 3 A ............. $7.95
1 sv. degintos Esco kavos 
sv.
$v. šokolado
sv.
sv. sviesto dėžutėje
sv. vaisių aliejaus arba lašinių

kokao.

cukraus

ATSKIRU UŽSAKYMU: 8 sv. lašinių $4.00. 14 sv. cukraus $3.35. -ų 
5.1 sv^-daniško bekono dėžutėse — $6.15. 5.3 daniško sviesto dėžutėse J1 
$6.50. 8 sv. medaus — $5.75. s

Šiomis kainomis pristatome tik į Vokietiją. Vienu doleriu daugiau pri- 
statymas į kitus kraštus. Pakietai pristatomi nemokamai į vietą per 12 dienų i 
Siųsti užsakymus su mokėjimu (grynais, čekiais arba pašto perlaidomis, 
šiuo adresu: - ''

BALTIC PARCEL SERVICE C0.
P. O. BOX 41, ANSONIA STA.

NEW YORK 23, N. Y.

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKI KAS
SAVININKAS

(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas 
Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti 

patogius ir nebrangius kambarius.

200 North Broad St., Philadelphia, Pa. 
LOcust 7-9274 z

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

808 North 2nd St., Philadelphia, Pa.
MArket 7-1685

PHILADELPHIA, PA
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.
1:13

RESTORANAS IR BARAS '
941 SPRING GARDEN, PHILA

TeL PO 5-9785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA. PA. 
TeL PO 5-9566 '

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
TeL Virginia 7-9880

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

1601-3 So. 2-nd Street < TeL DE 4-5130
PHILADELPHIA. ’ PA

CHARLES J. ROMAN
A (RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefoną* Poplar 4110
PHILADELPHIA. PA

Moderoiika laidojimo įstaiga: dideli graži koplyčia, erdvi call ••
baru, pakelevirtfiems suteikdama nakvynė — vilkai Bemokamai.

Nelaimės valandą kreipkite j mftrtj jataigą. dieną W naktį

TREMTYJE ATGAIVINAMA RUSŲ KNYGA
Paskutiniu laiku daug rašo

ma apie rusų kultūrinį gyveni
mą išeivijoje. Ypatingai dide
lis susidomėjimas naujaja ru
sų literatūra ir rusų knygomis, 
kurios šiais metais pradėtos 
leisti New Yorke. Domimasi 
ypatingai todėl, kad naujosios 
rusų knygos parašytos tų žmo
nių, kuriems pasisekė pabėgti 
iš Sovietinės Rusijos, jas rašo 
tie, kurie ilgai laukė progos pa 
sakyti ir parašyti tai ką jie 
mano ir ką matė savoje komu
nizmo pavergtoje tėvynėje.

Jau daugiau trisdešimt me
tų, kai komunizmas iš Rusijos 
grasina vakarų .pasauliui, bet 
mažai kas tikėjo, kad jis iš
augs į tokį pavojų kokiu jis y- 
ra dabar. Kai kurie net ir da
bar galvoja, kad patys rusai 
savo. Krašte atstatys tinkamą 
sąntvarką ir duos visas laisves 
žmonėms, o tuo išnyks ir ben
drasis pavojus vakarams. Sa
koma, kad komunizmas suby
rės pačioje Rusijoje, rusų už
imtose žemėse, jis bus nugalė
tas pačių rusų ir kitų .paverg
tų tautų. Tačiau kelių dešim
čių metų istorija parodė ką ki
tą ir dabar iš laisvame pasau
lyje išleistų rusų kultūrininkų 
knygų sužinome tas sunkias 
sąlygas, kokiose jie gyveno ir 
kiek buvo jiems sunku ne tik 
kovoti prieš komunizmą, esa
mą* tvarką, bet kalbėti ar ra
šyti.

Po revoliucijos, rusų knyga 
ėjo dviem keliais. Viena jų lei
džiama Sovietų Sąjungoje, ki
ta laisvajame pasaulyje. Pir
moji tarnauja komunistinei ir 
jos diktatorių santvarkai, kita 
kuriama laisvajame .pasaulyje 
įsijungia į bendrą pasaulinę li
teratūrą ir ugdydama žmoni
jos kultūrą ir civilizaciją. Pir
moji kontroliuojama, gieda 
himnus vergijai. Antroji — 
skelbia žmoniškumą, ieško 
žmonių tarpe bendrumo ir su
sipratimo.

Sovietų Sąjungoje leidžia
ma knyga naudojasi didžiau
siais sovietų medžiaginiais iš
tekliais. Tos knygos platina
mos visame pasaulyje Sovietų. 
Sąjungos lėšomis, nes jos, ne
žiūrint kas jose nerašoma — 
apie muziką ar meną, tarnau
ja tik vienam tikslui— patei
sinimui tų visų bandymų ir 
žygių, kuriais pasižymėjo da
bartinis sovietinis rėžimas Ru 
sijoje. Toji knyga pasidą]> ne
įdomi, net ir informaciniu .po
žvilgiu, o juo labiau dailioji Ii-..

teratūra. Jau daug metų ir tie, 
kurie artimai sekė rusų kultū
rini gyvenimą, nustojo skaity
ti sovietinę knygą.

Antrą rusų knygą kūrė ir 
leido rusai, kurie išvengė ar 
pabėgo iš bolševikinės Rusijos 
vergijos.

Įdomu paminėti, kad pir
mieji rusų kultūriniai ir lite
ratūriniai centrai po bolševi
kinės revoliucijos kūrėsi Balti
jos valstybėse. Jie ten įsteigė 
savo laikraščius ir knygų lei- 
dykas. Vėliau įsteigė Berlyne, 
Paryžiuje, Prahoje, Sofijoje ir 
kituose miestuose. Tie pabėgė
liai ar tremtiniai rašytojai ru
sai tęsė senosios Rusijos žmo
nių tradicijas ir darbais bei 
kūriniais jau tada skatino pa
saulį į kovą prieš bolševizmą, 
prieš kurį dabar nukreiptas 
visas pasaulis.

Antrojo pasaulinio karo me
tu tas senųjų rusų emigrantų 
kultūrinis ir visuomeninis gy
venimas buvo palaužtas. Jų 
laikraščiai, leidyklos ir knygy
nai žuvo. Senieji pabėgėliai 
jau buvo užmiršti. Naujieji pa 
bėgėliai rašytojai pateko į ki
tą audrą.

Vienok po antrojo pasauli
nio karo, nors ir po didelių 
persekiojimų, daugeliui rusų 
pasisekė pasiekti laisvąjį pa
saulį. Tačiau susidarė ruso ra
šytojo problema. Jis rašė, kū
rė laisvąjame pasaulyje, bet 
kas spausdins? Visos leidyklos 
Europoje sustojo leidusios ru
sų knygas. Patys išblaškyti ru
sai negalėjo ir materialiai ne
pajėgė išleisti tų visų įdomių 
■knygų. Bet Amerikoje, buvo iš
spręsta rusų knygos problema- 
New Yorke įsisteigė Chekhov 
Publishing House, of The East 
European Fund, Inc. žinoma, 
ne be amerikiečių paramos, 
šio fondo pagrindas — Fordo 
palikimas. Tokiu būdu vėl su
sidarė naujas kultūrinis tikras 
rusiškas tautinis literatūrinis 
frontas prieš bolševikinį fron
tą rusų kalboje.

Rusų literatūroje prasidėjo 
nauja era. Vietoje dešimtme- 

rčio ilgos tylos, pasirodė nau
jos knygos, kurias leidžia Če
chovo vardo knygų leidykla, 
ši leidykla stojo kovon su savo 
knygomis ir laisvėj gyvenan
čių žmonių kūryba, prieš tą 
netiesą, kurią pasauliui sklei
džia Sovietų Rusijoj spausdi
nama knyga. (Sk.)

♦ «

Mirė M. Draugelienė 
P. JurgeLūtės sesuo

SHENANDOAH, PA. — Lap- 
kričio 26 d. nuo širdies prie
puolio staiga mirė Marijona 
Draugelienė, vietos veikėja ir 
pavyzdinga lietuvė patriotė. 
Velionė palaidota vietos lietu
vių šv. Jurgio parapijos ka
puose, greta' savo vyro.

Iškilmingoms gedulo mi
šioms vadovavo prelatas J. Bal 
kūnas, specialiai atvykęs iš 
Maspetho.

Giliame liūdesyje liko duk
tė Marijona Varnės, du sūnūs, 
Albertas ir Kazys, ir sesuo 
Petronėlė Jurgeliūtė-Beverage, 
neseniai grįžusi iš kelionės po 
Europą.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
velionės draugų bei pažįstamų 
iš New Yorko, Pennsylvanijos 
ir kitur.

Dailininku pasitarimas
Gruodžio 7 d. šaukiamas vi

sų lietuvių dailininkų gyve
nančių New Yorke profesinis 
pasitarimas.

Viri dailininkai, ateiviai ir lie 
tuviai amerikiečiai, maloniai 
kviečiami šiame pasitarime da
lyvauti.

i
Pasitarimas įvyks pas daili

ninką Juozą Šukį jo studijoje 
— 235 E. 46th St. N. Y. C. Apt. 
4A 3 vai. p. p.

Iniciątorių vardu,
Jonas Subačius

Puikaus stiliaus apysaka. 220 psl. 
$2.50. Išleido

GABIJA
335 UNION AVENUE, 
BROOKLYN ll.'N. Y.

■4

Keliauju per Kanadą (6) Henrikas Žemelis

ŠITOS KNYGOS AŠ NEPIRKSIU...
Kanadoje lietuviai tremti

niai kūrėsi labai panašiai, 
kaip mūsų pirmieji ateiviai š. 
Amerikoje, kurie prieš 40-50 
metų atvykę į šį kraštą turėjo 
į>ereiti Pennsylvanijos ar kitas 
kasyklas ir labai sunkiomis 
aplinkybėmis įsikibti į gyveni
mą.

Panašus likimas teko ir mū
sų broliams Kanadoje. Kana
da, tiesa, pirmoji atidarė emi- 
grantaųis duris, bet ne vi
siems. Galėjo važiuoti tik jau
ni raumeningi vyrai ir mote
rys pagal darbo sutartis į iš 
anksto numatytus darbus. Vy
rai miško darbams ar kasyk
las, moterys — į, ligonines ar 
už tarnaites. Užtat neveltui 
tvirtinama, kad Kanadon at
vyko pats sveikiausias ir pa
jėgiausias mūsų elementas — 
mūsų jaunimas. Vyresnio am
žiaus ir šeimų ten mažai pa
kliuvo, užtat atlikus darbo su
tartis ir šiek tiek prasikūrus— 
prasidėjo masinis naujų šeimų 
kūrimas. Buvo laikai, kaip pvz. 
tokiame Toronte kas šeštadie
nį klebonas sutuokdavo 10-15 
naujų porų.

šitoks priverstinis darbas 
turėjo ir teigiamų pusių. Mo
terys, dirbdamos ligoninėse ar 
už tarnaites šeimose, beveik 
visos išmoko anglų kalbos, o 
vyrai, būdami daugumoj at
skirti nuo pasaulio, susitaupė 
nemažai pinigų. Ir kai jie vi
si sugrįžo į savarankišką gyve
nimą, į didesnius lietuvių ap
gyventus centrus, tuoj stvėrė
si nuosavybių, prekybos ir šei
mų kūrimo. Susidaro įspūdis, 
.kad Kanadoje tremtiniai turi 
žymiai daugiau nuosavybių, 
negu Amerikoje. Prekyboje 
randasi taip pat nemažai pra
simušusių. Todėl, kai palygin
ti Kanados ir Amerikos uždar- -Tf." 
bius ir gyvenimo * standartą, 
tenka nusistebėti, kaip jie iš
galėjo sutaupyti tiek pinigų, 
idant galėtų nusipirkti namus, 
įsigyti prekybas, ūkius ir kt. 
Palyginimui imkime kad ir to
kį Londoną, kuriame gyvena 
apie 200 lietuvių. Iš jų jau yra 
virš 60 namų savininkų...

Taigi, kanadiečiai neatsilie
ka nuo amerikiečių. Dolerių į- 
sigyjimo lenktynėse abu vie
nodai varžosi ir sunku būtų 
tvirtinti, kurie iš jų labiau pa
sinešę į materialinių vertybių 
įsigijimą. Vienas dalykas tai

aiškus, jog vieni ir kiti bent 
šiuo metu yra visą savo ener
giją nukreipę į šią sritį.

r tai yra geras ar blogas
reiškinys — taip pat kursuoja 
dvi nuomonės. Vieni sako, kad 
kaip tik būdami ekonomiškai 
tvirti, būsime naudingesni sa
vam kraštui, kiti gi tvirtina — 
jog toks vienašališkas susiža
vėjimas ekonomiškuoju pa
grindu veda mus tiesiai tauti
nėm savižudybėm.. Kas teisus? 
Ateitis bus geriausia teisėja, 
tačiau jau šiandien galima per 
matyti vieną atsakymą: jei 
doleris nepasidarys pagrindi
niu mūsų gyvenimo tikslu ir 
nenustums kultūrinių, tauti
nių ir visuomeninių mūsų gy
venimo reikalų į šalį — dar 
kai kurį laiką laikysimės. Mi
nėtos gyvenimo sritys dar iš J- 
sibėgėjimo entuziastų neaplei
džiamos. Aukojamas brangus 
laikas, dirbama nuoširdžiai ir 
susilaukiama dolerinės para
mos iš tų, kurie jau neturi lai
ko net laikraščio pasiskaityti, 
nueiti į kokį kultūrinį paren
gimą ar nusipirkti knygą...

Knyga ir tas pats laikraštis 
buvo mielai skaitomas ir (per
kamas, kai jį galėjai įsigyti 
pvz. tokioj Vokietijoj už kelias 
cigaretes, bet kai už jį reikia 
mokėti “sunkiai prakaitu už
dirbtą dolerį” — nebėr skaity
tojų, nebėr pirkėjų. Tiesą, 
naujų knygų pasirodo nema
žai, bet jų tiražai maži ir pla
tintojai turi ilgai aušinti bur
nas, kol įsiūlo kokiam nors na
mų savininkui įsigyti knygą.

Būnant Toronte, turėjau 
progos aplankyti Tėviškės ži
burių redakciją, kuri yra įsi
kūrusi simboliniame kleboni
jos pogrinde, atseit, skiepe. 
Maloniai pasikalbėjau su red. 
A. Šapoka. Tačiau ne apie tas 
“simbolikas” buvo mano tiks
las rašyti, o aplamai apie mū
sų spaudos darbininkų vargus 
ir sunkias darbo sąlygas. Ap
lankius lietuviško t laikraščio 
redakciją mane visuomet api
ma liūdesys. Kokie mes esame 
biedniokai ir vargšeliai, kai pa 
lyginti Vokietijoj turėtas sąly
gas, pamatai Amerikos didžių
jų laikraščių redakcijas, ar pri 
simeni Neprikl. Lietuvos laik
raščius. Gal jei būtų mažiau 
tų laikraščių ir jie.būtų turtin
gesni savo išvaizda ir turiniu. 
Juk žurnalistinių pajėgų turi

me, galėtume leisti tikrai aukš 
to lygio spaudą, bet vis iš to 
užburto rato nerandame išei
ties. Ir vargu ar surasime, kol 
į gyvenimą žiūrėsime per de- 
šimčią ar daugiau akinių. 
Spauda ir toliau vegetuos, tik
rų žurnalistų plunksnos rūdys, 
o mes vis dejuosime, kol tas 
eilinis skaitytojas padarys 
sprendimą...

Toronte taip pat teko susi
pažinti su vienu nuoširdžiu 
knygų platintoju. Paklausiau, 
kaip sekasi pardavinėti kny
gas. Jis man nieko gero nepa
sakojo. Knyga vis j ieško skai
tytojų ir j ieško kartais su įžū
lia platintojo parama. Tiesa, 
yra knygos mylėtojų, kurie 
perka visas lietuviškas knygas, 
bet jų skaičius labai mažas. 
Mums besišnekant, kaip tik 
atėjo toks knygos mylėtojas. 
Įsišnekam. Tikrai malonu su 
tokiu žmogumi ■pasikalbėti.

— Perku visas knygas — pa
sakojo jis man — ir tai bus 
mano vienintelis turtas, kurį 
persivešiu namo.

Pradėjo žiūrėti į tik ką gau
tas naujas knygas. Tarp Jų bu
vo ir neseniai išėjusi dail. Pet
ravičiaus iliustruota .knyga 
“Giesmės apie Gediminą”. Il
gai jis vartė šią knygą, platin
tojas ją gyrė, o aš stebėjau, 
kaip tas knygos mylėtojas re
aguos.

— šitos knygos nepirksiu...
— Kodėl? — mes susidomė- 

jom.
— Matote, — jis mums aiš

kino — ąš esu paprastas žmo
gus. Meną vertinu, bet daug 
apie jį nesuprantu. Balys Sruo
ga man labai brangus vardas, 
bet, žinote, aš tos knygos ne
pirksiu, nes man atrodo, ji su
gadinta...

Nusipirkau ir aš tą knygą. 
Ilgai varčiau, žiūrėjau iliustra 
cijas, tačiau negaliu tvirtinti, 
kad tos iliustracijos sudarytų 
man išbaigto ir kruopštaus 
darbo vaizdą...

Dail. Petravičius yra pasižy
mėjęs mūsų grafikas ir tegul 
jis man atleidžia, jei aš šios 
kelionės metu užkliuvau už jo 
darbų. Man atrodo, jog jam ir 
taip pat visiems dailininkams 
turėtų būti įdomi to eilinio 
žmogaus nuomonė apie vadi
namą modernųjį meną...

Kai pasukau vėl Amerikos 
pusėn, teko dar kartą prava
žiuoti Niagaros krioklį. Vėl čia

PAVYDULINGOJI UOŠVĖ
Apysaka iš netolimos praeities gyvenimo

f

Dar perone bestovėdamas 
Ruginis pradėjo stebėtis, kad 
tiek mažai keleivių traukinio 
laukia. Seniai, prieš pora sa
vaičių, minios stoviniavo, o 
dabar peronas beveik tuštutė
lis. Atsimena, kai prieš porą 
savaičių išlipo, vos begalėjo 
prasigrūsti prie išėjimo. Net iš 
traukinio išlipti buvo sunku. 
Laukiantieji nėrėsi į vagonus 
dar traukiniui nesustojus. Ne 
kartą juk ir Ruginis varžėsi už 
pirmumą įlipti. Dairėsi dabar
jįs ir galvojo, kur dingo tie 
prisiekę keliautojai ir vertel
gos. Tartum audra būtų nune- 
usi. Ir nunešė, tik ne audra, o 

valiutos reforma. Išpūtė, iš
tuštino menkaverčių bankno
tų kišenes Ir vos po keliolika 
naujų markių Įpūtė. Dėl savęs 
jis nesirūpino. Buvo vienas ir 
užtikrintą darbą tuĄėjo. Bet 
kaip versis daugiavaikės trem
tinių šeimos? Kur pagaus mar 
kę liesą davinį paspirginti. 
Kuo apmokės buto nuomą? 
Svarbiausia, kas atsitiks su to
kiu užsidegimu ir pasiaukoji
mu sukurtais kultūriniais ži
diniais?

' Ruginis galvojo ir liūdesys 
vis labiau ir labiau spaudė jam 
širdį.. Sustos spauda, užsidarys 
mokyklos... Per niek visas triū
sas — tik stagarai liks iš taip 
vešliai bujojančios bendruome
nės. Amerikiečių ir anglų zo
nos tautiečiai bent po stogu 
liks stovyklose. Bet ką veiks 
privačiai gyveną prancūzų zo- 
tios lietuviai? Ruginiui net ne
sinorėjo grįžti. Taip ramu, 
taip čia gera buvo. Tos dvi sa

vaitės kurote prie Badeno eže
ro prabėgo lyg viena diena. Ne 
darbas, ne, darbo jis nebijojo 
ir net jo ilgėjosi, bet jam buvo 
baisu pagalvoti, kokį sąmišį 
ras sugrįžęs. Baisu buvo susi
tikti reformos pritrenktus bi
čiulius.

Tačiau traukinyje jo nuotai
ka atsigavo. Taip erdvu jame 
buvo, taip šviesu ir net tabako 
dūmai nebesmirdėjo. Net nesi
norėjo tikėti, kad tik .keletas 
keleivių vagone būtų. Sėsk kur 
patinka! Seniai seniai jis“ buvo 
taip patogiai keliavęs. Sėdėjo 
dabar prie atdaro lango ir vė
dinosi drungnoje oro srovėje. 
Vėjas mušė į veidą lyg kad 
bangos Bodeno ežere. Ir vėl, po 
tiek metų, Ruginis pasijuto 
turistu. Vėl ji domino pro šalį 
pralėkę vaizdai, vėl buvo sma
gu žvelgti į puošnias, žaliuo
jančias kalvas. Ir minutės bė- 
go lenktynių su traukiniu.

Mažos stotelės perone trau
kinio laukė <tik du keleiviai. Ir 
abu įlipo i vagoną, kur sėdėjo 
Ruginis. Ir abudu juos Ruginis 
pažino. Abudu buvo to pačio 
miesto lietuvių kolonijos na
riai. Ruginis pasitiko juos šyp
sniu. Kažkaip malonu buvo 
matyti tautiečius audros išva
lytame traukinyje. Ir jiedu 
Rugini pažino.

— Sveikas, Daktare! — su
šuko pirmasis artėdamas prie 
Ruginio.

— Labas! — pritarė kitas.
— Maloni staigmena! — vi

sai nuoširdžiai jų rankas spaus 
damas džiaugėsi Ruginis.

— Iš kur parkeliaujat, Dak
tare? •— klausė pirmasis.

Prie savo naujo titulo Rugi
nis dar nebuvo pripratęs ir tas 
“Daktare” jį truputį varžė. 
Daug metų Ruginis šito titulo 
siekė, tiek daug darbo įdėjo, 
bet kai apgynė dizertaciją ir 
universitetas jam suteikė Tei
sės Daktaro laipsnį, kažkokia 
tuštuma apgaubė jį. Lyg Ir ne
beliko ko siekti,, lyg kokia bau
gi dykuma būtų atsivėrusi 
prieš akis. Ir tas titulas, ku
riuo svajonėse gardžiavosi, da
bar skambėjo ausį rėžiančiu 
balsu.

— Buvau pabėgęs nuo valiu
tos reformos, maniau neras 
manęs Bodeno ežere. Bet kur 
tau, ištraukė ir apkirpo, kaip 
avinėlį,— juokavo Ruginis.

— Apkirpo, tai apkirpo, — 
pritarė klausėjas, — tiesiog 
nuskuto, kad nei utėlei nėra 
kur pasislėpti.

Ir Ruginis ir klausėjas ska
niai juokėsi, tik trečiasis liko 
paniuręs.

—Atžels ir vėl, — sumurmė
jo.

— Kam atžels, o kam nu
pliks, — jau rimčiau atsakė 
Ruginis.—Matau, pats jau pra
dėjai želdinti,— parodė į laga
miną paniurėlio rankoje.

— Šiaudai, — atsakė tas ir 
.padėjo lagaminą ant lentynos. 
Uždėjo lengvai, tartum tuš
čią. Galėtų būti ir akmenų pri
dėtas, tokio vyro rankoj tebu
vo šiaudų pėdas.

Ruginis mažai Jį pažino, ži
nojo, kad jis vadinasi Petras 
Gudas — ir viskas. Girdėjo,

kad turėjęs pabėgti iš ameri
kiečių zonos dėl nagų ilgumo, 
bet kaip ten buvo ir ar tiesa, 
nesidomėjo. Kiek jį Ruginis 
pažino, neužteko davinių susi
daryti vienokią ar kitokią nuo
monę. Buvo jis vyras, kaip rei
kiant. Augštas, stambus, ilga
nosis, kietomis rankomis ir 
rūsčiu veidu. Netiek rūsčiu, 
kiek paniurusiu. Niekada kal
bėdamas į akis nebežiūrėda
vo ir niekado jo Ruginis nema
tė šypsantis. Retai ir kalbant 
girdėjo. Primesdavo kada gru
bų žodį ir vėl tylėdavo. Draugų 
lyg ir neturėjo. Ir jei susitik
davo, tai tik su tokiais, kaip ir 
pats, neaiškios praeities jud
riais, vyrukais, vengiančiais 
bendruomenės pareigų ir visą 
savo energiją sudėjusius į spe
kuliaciją ir butelį.

Antarasis — Pranas Duba- 
ras buvo senas Ruginio pažįs
tamas, jeigu trejis metus va- 
dinsim senatve. Ruginis jį ge
rai pažinojo. Negerbė jo, bet 
mėgo, kaip, ir visa lietuviškoji 
kolonija. Duburas vienintelis 
iš visų “peilininkų”, kaip visa 
kolonija asocialų elementą va
dino, bendruomenės subuvi
muose jausdavosi jaukiai. Pa
prašytas niekada neatsisakė 
paslaugos ir net siūlydavosi 
pagelbėti. Mokėjo solidarumo 
mokestį, nekoliojo bendruome
nės pareigūnų, su visais buvo 
malonus, linksmas ir visada 
rengėsi, lyg, koks dabita. O tas 
jo judrumas, ta neišsekama 
energija, nevieną net stebin
davo. Mažutis, plonutis, bal
tučiais garbanotais plaukais ir 
smailiu veideliu, jis darydavo 
švelnaus paauglio įspūdį. Tik 
kiek didoka nosis ir žvitrios, 
kieto žvilgsnio akys išduodavo 
vyrą. Kam teko jo smulkutę 
ranką paspausti, tas žinojo,

kad jo raumenys iš plieno nu
kalti buvo. Stikliuko pamėgi
mas ir besaikis, tiesiog erzinan 
tis valkioj imąsis su vokietai
tėms, tebuvo vienintelės prie
žastys, paskyrusios Duburą 
“peilininkų” sąjungai. O ir ne
vengė jis jos.

Duburas užmetė savo port
felį ant lentynos ir atsisėdo 
priešais Ruginį. Gudas atsilo
šė šalia jo. Kurį laiką visi ty
lėjo. Duburas pirmas nutraukė 
tylą.

— Taigi, buvom išėję senais 
keliais, bet visur varteliai už
daryti, net įsileisti švabai ne
nori. Skudurų nei matyt neno
ri — krapštyk pinigėlius, jei 
nori. Net butelį smogiamosios 
negavau.

— Sakiau, vienas nupliks — 
kitas apžels, — šyptelėjo Ru
ginis. — Ponas Gudas, atrodo, 
geriau nusiteikęs.

— Velnią čia būsi nusitei
kęs,— atrėžė Gudas. — Nei bi
lietas iš tos kelionės neapsi
mokės.

— Sudiev, dainelės ir mer
gelės — ir vėl teks baurui rau
menis parduoti, — tratėjo Du
buras. — Kas pirks, jeigu ir 
pasisektų kelionė? Dar neži
nia nei kiek prašyt už kilogra
mą sviesto. Tegu pasiunta vi
sa vaizba ir visi galai. Sukom
binuosiu buteliui — ir užteks.

— O kas manė aprūpins, jei 
gu pats tik buteliui kombinuo
si? — juokavo Ruginis.

— Nenusiminkit, ponas dak
tare, jūsų neužmiršiu. Jūs gi 
mūsų globėjas. ♦

— Manot? Ką ginsiu, kai 
vaizbininkai mirė? Nebent tik 
mane palaikyti pasistengsit 
trukšmelį sukelti. O, darbo 
netruks. Tik kuo jūs man išsi
mokėsi t?

—Į skolą, daktare. Juk ir aš
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jūsų nekankindavau, kai netu
rėjot.
. Ruginis susijuokė. Juk tiesą 
ir sakė. Būdavo gi—kišenė tuš
čia, o svečią stikliuku pavai
šinti reikėjo. Neatsisakė nei 
vienas — į kurį “peilininką” 
nesikreipė, tas neklausė, kada 
užmokės. Juk Ruginį net ir 
vadino “peilininkų advokatu’. 
Ir tai buvo tiesa. Per visus me
tus, kai jis pradė^p advokato 
praktiką prie kariiės valdžios 
teismo, tik retas be jo pagel- 
bos apsėjo. Įkliuvo — ir pas 
Ruginį, žinoma, tos visos spe
kuliantų bylos buvo priklios, 
bespalvės, bet reikėjo gyventi 
ir tautiečius pagelbėti.

—Pažiūrėsim...—atsakė Ru
ginis.

— Nežiūrėsit, daktare, ži
nom jus. Jūs ne iš tų, kur tau
tietį nelaimėj palieka.

Nors šie žodžiai buvo gry
niausia tiesa, bet jie Ruginį 
glostė, lyg komplimentas būtų. 
Tačiau jis mėgino protestuoti.

— Ne visai jau taip. Lupi
kas aš, žinote.

—Be pinigų — nėra draugų, 
įsikišo Gudas.

— Tikra tiesa,— patvirtino 
Ruginis.

Duburas gyvai atsisuko į 
Gudą.

—Pliauški, lyg žinodamas. 
Paklausk Delgaudą, jis tau pa
pasakos. Būtų susmirdęs už 
grotų, jei ne daktaras. O nei 
cento prie dūšios neturėjo.

— Jis man vėliau atsiteisė, 
— pastebėjo Ruginis.

—Tai kas, jūs jo net nepa- 
klausėt. Nei vieno neklausėt, 
ar turi pinigų ir nesiderėjot.

— Aš nieko nesakau ant 
daktaro, — pasiteisino Gudas.

— Ir nepasakytum! Dantis 
išdaužyčiau. Dar ne kartą dak- 

. tarui rankas bučiuosi.

Gerbiamas Pone Redakto
riau, pereitame Vienybės nu
mery j buvo paskelbta žinutė 
apie įsisteigusį politinių studi
jų klubą. Buvo paminėta, kad 
klubas organizuoja paskaitų 
ciklą. Man įdomu, ar visa tai 
bus prieinama tik šiai politikų 
grupelei ar taip pat ir visuo
menei. Mano manymu tokios 
paskaitos turėtų būti prieina
mos visiems, kurie domisi po
litiniais klausimais. Kai dau
giau žmonių susipažins su po
litine įvykių raida, turėsime 
daugiau žmonių, kurie gins 
Lietuvos bylą ar fabrike, ar 
mokykloj ar kur kitur. Todėl 
siūlau, kad šis politinis elitas 
nusileistų iš aukštybių ir pa- 
skelbttų vietą ir laiką savo pa
skaitų — diskusijų, o mes, ma
žutėliai, remsime juos politi
niam fronte, ir juo mes žino
sime daugiau, juo mūsų para
ma bus efektingesnė.

Su pagarba, R. Kezys

REUMATIŠKI SKAUSMAI
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta ii 

daugelio skirtingų elementų, turi sa-’ 
vyje galingą šilumą. Šildydama galin
gai, ištarpins reumatiškus skausmas, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
gelbėjo ir tamstai pagelbės, nelauk il- 
gelgėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau bet tuojau jsigyk DEKENS 
OINTMENT, arba rašykite j dirbtu
vę. Kaina 2 oz. $1.00, 4 oz. $2.00. 
Ekstra didelė dėžė —• 16 oz. $5.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 66 5, Newark 1, N. J

sutikau šimtus naujų turistų, >. 
besižavinčių didingu vandens ' 
kritimo vaizdu ir betraukian
čių į Kanados žemę.

šį kartą mane tikrino Ame
rikos kontrolė. Nedaug kas 
jiem buvo tikrinti, nes vežiau- -f 
si lauktuvių tik keletą bankų 
kanadietiško alaus ir tos pa
čios skanios lietuviškos duo
nos. Muitininkas paklausė, kas 
yra tame maiše. Atsakiau, kad 
duona.

— Duona — su nusistebėji
mu .paklausė.

— Taip — atsakiau.
Ir jis pradėjo juoktis. Jis 

taip nuoširdžiai iš manęs juo
kėsi, jog ir mane užkrėtė juo
ku. Ir mes abu juokėmės. Tik 
aš smarkiai abejojau, ar mes 
abu juokėmės iš tos pačios lie
tuviškos duonos.'..

(Pabaiga)

Ruginiui liko nepatogu ir jis 
Duburą nutraukė:

— Tai gaila, kad švabinės 
negavai. Lyg ir ūpas būtų iš
gerti.

Ruginis turėjo tą gerąją 
ypatybę, kad niekada iš kom-^ 
panijos neiškrisdavo. Su kuo 
kalbėjo, taip ir kalbėjo, kaip 
sako, jis ir su vežikais ir su po
nais tiko. Ir dabar žinojo, ką 
sakyti.

—Surasiu, daktare. Aš dar 
turiu namuose buteliuką, — 
skubinosi nuraminti Duburas.

— Tai puiku! — Dėjosi nu
džiugusiu Ruginis. — Galėsim 
išmesti.

— Sutarta! Pas daktarą, ar 
pas mane?

— O gal pas mane? Aš gero 
užkandžio turiu, o daktaras 
tik grįžtat, gal nieko namuo
se neturit. Pas mane ir uždal- 
nuot nebaisu, švabai nieko ne
sako. *■ * ’' ”

— Gerai, — sutiko Ruginis. 
—O ką ponas Gudas mano?

— Man visur gerai.
Visi trys sutarė ir, atrodė, 

nekantravo greičiau parva
žiuoti. Ąpie nieką kalba taip 
sklandžiai nesisuka, kaip apie 
butelį. Nors jo čia ir nebuvo, 
bet kalbos buvo tiek ir tiek. 
Juk tiek nuotykių prie butelio, 
ar po jo patirta! Duburas tu
rėjo ką ir mokėjo pakartoti. 
Nei vienam nebuvo nuobodu. 
Tik traukinio stabtelėjimas 
stotyse kalbas nutraukdavo 
Kiekvieną kartą traukiniui su
stojus Gudas su Duburu pašok 
davo ir iškišę galvas per lan
gą įtemptai apžiūrėdavo pe 
roną. Atrodė, lyg ko lauktų a 
jieškotų. Ir tik traukiniui pa 
judėjus susėsdavo.

(Bus daugiau)
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Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.
Pavieniai ir su šeiūr&ULjr svečiai būsite maloniai aptarnauti

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 
rūšies maistas, įvairiausi gėrimai

DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW’’ IR ŠOKIAI 
Vakarais muzika prie baro.

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8tb St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN Inn dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė 
šokiai ir įdomi programa grojant Continental Society or
kestrui. Programą atlieka radijo ir televizijos artistai.
Penktadieniais: Talentų Vakaras (duodami prizai), šešta
dieniais: Įdomios programos. Sekmadieniais: liaudies šokiai 
rumba, tango, polka, mamba šokiai. Akordionistas Nicholas 
Donzoff pagroja pageidaujamas melodijas.

GERI LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI VALGIAI
Kainos prieinamos “No Cover of Minimum” Užeikit įsitikint 

Vestuvėms bei susirinkimams salė — vakarienės
219 SECOND AVE. (tarp 13 ir 14 St.) NEW YORK CITY 

Telefonas GR. 3-9865

LEONA’S BAR & RESTAURANT

LEONA IR JUOZAS PETRAIČIAI, Sav.
341 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 4-9414

■
H

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.
I 
i POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS

SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 
158 GRAND STREET

TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS 

MORGAN AVĖ. IR HARRISON PL., BRROKLYN, N. Y. 
Tel. HY 7-9758.

The DRIFTWOOD BAR AND GRILL 
žuvies maistas ir gėrimai. Vienas seniausių barų 

New Yorke.
254 Water St. Tarpe Peck Slip St. ir Beackman St. 
New York City, N. Y. Tel. WOrth 2-8551.

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja 

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
Salė šokiams, susirinkimams, vestuvėms ir 

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L. L

TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) (Rez.)

WINTER GARDEN
TAVERN,

VYTAUTAS BELECKAS 
savininkas

Baras, Restoranas, Salė susi- 
rinikimams ir kitokioms 

puotoms
1883 MADISON STREET,

BROOKLYN 27, N. Y.
Td: EV. 2-9586 (RIDGEWOOD)

Iš griuvėsių...
(Atkelta iš 5 psl.)

—Och, tu vagie, pirktą sma
lą vagi! — užpuola žydą barti. 
Liepia atmušti statinės dugną 
ir lįsti per smalą, žydas lenda, 
ką darysi, nes gaus lupti. Iš
lindus per smalą, liepia pasi
volioti žemėje. Atsikėlęs žydas 
jau nebepanašus į žmogų. Ta
čiau gauna dar priedo 3 rub
lius, ir juokdamasis Karpis nu
važiuoja toliau.

Buvo baigta statyti Pakapės 
(Šiaulių aps.) -bažnyčia ir su
ruoštas iškilmingas bažnyčios 
pašventinimas, šventinti -atvy
ko vyskupas Beresnevičius. Į 
iškilmingus pietus buvo pa
kviestas, greta kitų ponų, ir 
Karpis, nes jis daug prisidėjo 
prie bažnyčios statybos. Jis 
klebonui pranešė: “Atvyksiu į 
pietus nei pėsčias, nei raitas, 
nei važiuotas. Ir nei apsivilkęs, 
ir nei nuogas”. Visi nekantriai 
laukė, kokią čia naują išdaigą 
Karpis iškrės.

Jau pietų metas, visi suva
žiavo, bet Karpio dar nėra. Ka 
dangi turtingas .ponas, tai vi
si laukia. Pagaliau žiūri, Kar
pis atvyksta. Ant nuogo kūno 
užsigaubęs tik tinklą, žinoma, 
kai kurias kūno dalis paslėpęs. 
Apsižergęs ožį, bet joja pasi
remdamas savo kojomis.

Klebonas parodo vyskupui, 
kad tai garsusis ponas Karpis 
atvyksta. Vyskupas nenori ti
kėti, girdi, čia kažkoks kvailys, 
bet visi ponai itikrina, kad tik
rai Karpis. Jis, pasiekęs sve
čius, pasiaiškina. Matot, po
nai, aš ne nuogas, juk tinklas 
mane dengia, bet ir neapsivil
kęs, nes kūnas matyti. Aš ne 
pėsčias, nes ant ožio sėdėjau, 
bet ir ne raitas — savo kojo
mis turėjau spirtis.

Apie Karpio išdaigas dau
gybė visko pripasakota, bet 
daug ką pamiršau. Taip pat ir 
mirė keistai. Statinėje. Liepė 
per 9 dienas neateiti tikrinti 
jo. žmona neiškentė ir atėjo 
po 3 dienų. Dar buvo gyvas ir 
surikęs išvijo lauk, liepdamas 
tik po 9 dienų ateiti. Po 9 die
nų jau rado mirusį.

LAISVO
.... . ........................................................................................ . ...... _ ........... _ . 
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Kodėl taip barama pagonybė?

Kiekviename žmoguje
(Atkelta iš 5 pusi.)

Vokiečių prof. Carl Bresgen 
pasakoja, kaip vienas jauni
kaitis 24 metų amžiaus, po su
žeidimo į galvą, pradėjo pa
lengva keistis į moterį, šlau
nys pradėjo storėti, krūtinė 
augti, plaukai nuo veido pra
dėjo dingti.

Dėl to nėra ko stebėtis. 
Smegenyse yra žirnio didumo 
organas kuris viešpatauja ant 
viso hormonijos aparato. Su
krėstas nelaimingo įvykio, ši
tas kontrolės centras nustoja 
kontroliavęs savo srytį, .palik
damas visą laisvę moteriš
kiems hormonams.

Bet be šitų atvejų, dar gali 
didelę įtaką turėti į pasikeiti
mą ir psichinė aplinkuma, ku
rioj asmuo būna.

Vaikai dažnai nori būti prie
šingos lyties. Berniukai mer
gaitėms. o mergaitės berniu
kais, vien dėl to, kad randa, 
kad taip jiems būtų geriau.

Kiek žmogus turi vyriškumo 
ar moteriškumo, nustatoma, 
dažnai su testų pagalba. Dak7 
tarai stato klausimus ir pagal 
atsakymus .priskiria egzemi- 
nuojamą asmenį vyriškai ar 
moteriškai lyčiai.

Man neašku, kodėl staiga 
pasidarė būtina pagonybę taip 
nekrikščioniškai užpulti. Mano 
nuomone juk Bažnyčia su pa
gonybe jau seniai yra susigy
venus. šitam savo galvojimui 
pateisinti noriu dadėti keletą 
minčių prie Br. Railos laiško, 
“Bukas Pagonybės Įžeidinėji
mas”, tilpusio Vienybėje 1952 
metų, lapkričio 21 dieną. Su
prantama, tai ką rengiuosi pa
sakyti, nėra jokia naujiena, 
geriausia, gal būt, žinoma Baž 
nyčios Tėvams, bet nekurtuos 
dalykus kartais yra verta pa
kartoti, nes, po ilgo nenaudo
jimo, jie prisimiršta. šito 
straipsnio tikslas yra išvardin
ti keletą smulkmenų, kurias 
Bažnyčia iš pagonybės atsine
šė ar, laikui bėgant, pasisavi
no.'

Pirmoj eilėj norisi priminti, 
kad pagrindinės krikščionybės 
idėjos (nekalbu apie dogmą), 
ten kur jos skyrėsi nuo senojo 
žydų tikėjimo, buvo skelbia
mos beveik tokioj pačioj ar 
kiek skirtingoj formoj kokio 
šimto sektų, išmėtytų apie vi
są Viduržemio jūrą, dar* prieš 
Kristų ar jam esant. Daugiau
siai tokių sektų ir didžiausias 
įvairumas tų idėjų buvo pago
niškoje Graikijoje, tik ten jos 
buvo vadinamos filosofija, bet 
ne religija, šito viso priežas
ties reikia ieškoti istorijoje, o 
ne mistikoje. To, tuomet la
biausiai civilizuoto, pasaulio 
žmonės, persisotinę žemiškų 
gėrybių, paskendę korupcijoje 
ir negalėdami pasidalinti tur
tais ir įtakomis, savo augštes- 
nės žmogiškos prigimties veda
mi, ieškojo naujų kelių tobu
lesnei hartnonijai pasiekti. 
(Kaip panašu į Reformacijos 
laikotarpį!) Tuo metu, dar ge
rokai prieš Kristų, su Stoikų 
mokykla Graikijoje gimė idė
jos, kurių dalis buvo įjungta į 
Romėnų ideologiją, 'ne religiją, 
ir, suprantama, nešta į užka
riautus kraštus, drauge į Pa
lestina. Nenuostabu todėl, kad 
Kristaus moksle randame pa
našumą į tas idėjas, apie ko
kį šimtmetį cirkuliavusias Vi
duržemio jūros pakrantėmis. 
Taigi, kaip galime peikti .pa
gonybę, kad dalis mūsų religi
nės filosofijos buvo paimta iš 
graikų pagonių?

Antra vertus Bažnyčia labai 
noriai inkorporavo į savo sis
temą kitą gerą pagonių išradi
mą, būtent Romėnų teisę, ir ją 
per visus šimtmečius išsaugojo 
ir atnešė iki mūsų laikų. Tie- 
sa, šventas .Augustinas savo 
knygoje “Civitatis Dei” bandė 
pulti Ciceroną, tos teisės žy
miausią advokatą, prikišda
mas jo pagoniškumą ir abejo
damas dėl jo .principų priimti
numo. Bet “auksas ir pelenuo
se žiba”, todėl, pelenus—auto
rius — į šalis nužarščius, leng
va buvo auksą — jų principus 
— ramia širdimi pasisavinti. 
Ir kas nori ar gali dėl to prie
kaištauti?

Vėliau, kada Aristotelis po 
ilgų šimtmečių buvo iš užmar
šos iškastas, kas jei ne Bažny
čios intelektualai — skolasti- 
kai jį surado, ir kas jei ne 
šventas Tomas Aquinas, žy
miausias Bažnyčios filosofas,

šiandien dar ne perviršytas, į- 
sipareigojo Aristotelio pagoniš 
ką filosofiją padaryti dalimi 
Bažnyčios politinės filosofijos. 
Rodos, niekas neprieštaravo 
kai tas žymus pagonis ir jo 
mintijimas Aquino taip meniš
kai sukrikščioninti buvo. Dar 
viduramžiuose Bažnyčia pago
nims daugiau 'tolerancijos ro
dė, negu šiandien lie t Aviški 
Bažnyčios tėvai yra linkę ro
dyti.

Daugiau dalykų pas pagonis 
atrodė verti Bažnyčiai .pasisa
vinti, būtent stabmeldystė, mi
tai ir legendos ir nekrikščionis 
ki spalvoti ritualai. Taip kaip 
Graikai savo herojus ir nusi
pelniusius vyrus, jiems mirus, 
į dievų eiles perkeldavo, taip ir 
Bažnyčia savo mirusius hero
jus šventaisiais paskelbia, jų 
atvaizdus ar stovylas bažny
čiose patalpina ir gerus krikš
čionis į jas melstis ragina. Kas 
blogo, kad senovės lietuviai 
meldėsi į gamtos jėgas, kurių 
jie negalėjo pavergti, kurios 
jiems' buvo nesuprantamos ir 
neišaiškinamos? Aš nieko prieš 
neturiu herojų garbinimą, tai 
yra labai žmogiškas bruožas. 
Pačiose moderniškiausiose re
ligijose žmonės yra verčiami 
dar gyvus herojus garbinti. 
Taip pat aš nematau nieko blo 
go mituose ir legendose, be jų 
dar jokia religija nebuvo su
kurta. Taip pat aš nekaltinu 
Bažnyčios, kad, vietoj sekus 
Kristaus pavyzdžiu ir skleidus 
jo mokslą gatvėse ir sakius pa
mokslus nuo kalno, pasirinko 
patenkinti pagonišką tikinčių
jų teatrališkumo geismą ir įsi
kūrė turtingose šventyklose 
bei apsivilko ryškių spalvų 
drabužiais. Tas viskas yra la
bai natūralu ir labai žmogiš
ka. Viskas yra tikslu; gera ir 
reikalinga kas užsimoja paten
kinti mumyse mažutį bušme- 
ną, barbarą, graiką ar romė
ną. %

Gal būt, vienintelis . netikęs 
pagoniškas bruožas, kuris . Vi
duramžių pabaigoje Bažnyčios 
vos nesugriovė, buvo iš klasi
nių laikų įsitikinimas, kad Baž 
nyčia yra pareigota aktyviai 
dalyvaut politiniame valstybės 
gyvenime, dailutis atsakomy
be ir turtais, standartizuoti in
divido mintijimo būdą ir ki
taip visus gyvenimo pasireiški
mus monopolizuoti/ Net šiur
pas krečia kai pagalvoji, kaip 
toli nuo Kristaus mokslo, kuris 
tvirtino, kad jo “karalija yra 
ne ant šios žemės”, buvo nu
tolta. Dėl to beveik pusė to 
meto krikščioniško pasaulio 
nuo Bažnyčios atskilo, o kitai 
pusei prie Bažnyčios prilaiky
ti reikėjo naudoti Invizicijos 
žiaurumus ir suteikti plačias 
privilegijas, net grynai bažny
tiniuose reikaluose, pasauli
niams valdovams, kad jų pa
lankumą ir paramą įsigijus.
• Jei Viduržemio jūros kraštų 
krikščionybė taip daug iš pa
goniškų protėvių rado reikalo 
pasisavinti, kas žino, gal lietu
viški krikščionys gali iš savo 
•pagoniškų' protėvių taip pat 
ko nors pasimokinti, jei nepa
sisavinti.

J. Šarūnienė

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30 E. 60th St. New York City

Telef. MUrray Hill 8-8677

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

Sušiurus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir icit. 
tik iš ryto.

DR. F. M. BINTAKYS 
91 Hanson Place 
Brooklyn 17, N. Y.

STerling 9-5285

VALANDOS:
Kasdien nuo 10 iki 12 ir 
nuo 5 iki 8 v. v. Šeštad. 
visą dieną ir pagal susitarimą

PETER GUSTAITIS, Jr^ M. D. 
87-20 85th Street 

Woodhaven. L. I., N. Y.

VALANDOS: 
2 — 3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais ir ivenud. 
tik susitarus 
Tel. Virginia 9-6125

DR. VACLOVAS PAPROCKAS valandos:
1357 Bushwick Ave. I2 30 , 2

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 Šeštad. 10 — 3
Namų tel. GLenmore 3-4445 f Ketvirtadieniais ir Šventa

dieniais uždaryta

DR. A. PETRIKĄ t 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
9 — 12 ryte
1 — 8 vakare
Penkudieniais uždaryta

Tel. EVergreen 7-6868

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306,
kamp. Fulton Str. (Brooklyne)

Ofiso tel. ULster 8-8789
Namų tel. TAylor 7-8231

VALANDOS:
1 — 7 vai.
susitarus
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

*

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
2 — 9 vakare 
Penkudieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

JOHN DERUHA, M. D.
Pūslės, odos, kraujo, vidaus ligos ir nusilpimai. Nervai, 

i glendos, užkietėjimai, vidiniai skauduliai.
1 Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.
U 128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
’i Viri Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
i, visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moteriai*.

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

V. LUKAS, vedėjas
Mes kepame - visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa
kymus mes išpildome koge- 
riausiai.

532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

LATVĖ ADVOKATĖ

DR. JUR. SOPHIE BERZINS
Praktikavo Baltijos valstybėse, Vokietijoje ir dabar — Ame
rikoje. Taip pat padeda lietuviams, reikalingiems teisinių 
patarimų.

245 LENOX RD., BROOKLYN 26, N. Y.
* Ulster 6-4938

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMASi

197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 8-6322

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

5q

2

GYVENIMAS
Redaguėja KĘSTUTIS Č ERKELIŲ N AS

BROOKLYNO SPORTININKAI MONTREALYJE
Lapkričio 29 d. Brooklyn© 

LAK krepšininkai ir stalo te
nisininkai automobiliais buvo 
nuvykę į Montreal) ir ten iš
bandė savo pajėgumą su vie
tos Tauro sportininkais.

Stalo tenisą Brooklyno LAK 
laimėjo 5-2. Tris taškus sve
čiams pelnė Daukša ir dar du 
pridėjo Vaitkevičius. Iš Tauro 
po tašką laimėjo Dikaitis ir 
Ramanauskas (abu prieš Mė- 
linį). Pajėgesnis LAK žaidikas 
Garunkštis išvykoje negalėjo 
dalyvauti.

Krepšinio susitikimas davė 
efektingą ir pelnytą pergalę 
Montrealio Taurui, kuris be 
didelio galvosūkio laimėjo 62- 
37. Tik pirmam ketvkty Brook
lyno LAK gebėjo vesti apylygį 
žaidimą ir ketvirtį baigė savo 
naudai 12-11. Vėliau kandie- 
čiai lietuviai buvo aiškiai pra
našesni, kėlinį laimėjo 34-17 ir 
po to savo taškų kapitalą dar 
išdidino.

Montrealio Tauras pademon 
stravo neblogos klasės krepši
nį ir iš šios komandos laukti-- 
na' dar gražesnių pasireiški
mų. Brooklyno LAK naujai at
kurtoji komanda, kur prisi
glaudė keletas žaidikų iš New
ark, N. J. Lietuvių SK, pasiro
dė silpnoka. Veteranai Dauk
šai klek rimčiau talkininkavo 
tik vienas Razminas. Kiti dar 
žaliukai ir jiems tenka dar 
daug ko pasimokyti ir smar
kiai padirbėti.

Taškai: MONTREALIO TAU
RAS: Bukauskas (19), Piečai- 
tis (19), Intas (12), Paulius 
(6), Bunys (4), Kerbelis (2).

Klygio, o Vaitkevičius dar ne
buvo grįžęs iš Montrealio. Dar 
kartą į talką šoko Adomavi
čius, jau prieš kurį laiką pa
reiškęs žaidžiąs paskutinį kar
tą, o iš rezervinės teko kviesti 
Bagdžiūną.

Ypatingai antram kėliny, 
kai mūsiškiai kondiciniai ne
atlaikė, Greek American SC 
vyrai pranašesni, nors gelto
nai — žalieji buvo verti bent 
garbės įvarčio. Pirmam kėliny 
per keletą minučių mūsiškiai 
buvo pelnę keturis kampinius, 
bet nieko konkretaus įvarčių 
pavidale. Po sekmadienio pra
laimėjimo, Lietuvių SK vienuo 
likė smuko į 10. vietą, iš 12 
rungtynių surinkusių 7 tšk. ir 
įvarčių 25-43. Atrodo, tenka ne 
juokais 
augštojoj 
komandos 
ka į lygos

Kitos rungtynės: Minerva 
SC — German Hungarian SC 
1-6, Hoboken FC — Elizabeth 
SC 1-3, Eintracht SC — Swiss 
FC 3-0, Newarko SC — Sport 
Club N. Y. 0-0, Brooklyno DSC 
— Hota SC 8-0.

susirūpinti išlikimu 
lygoj, nes 11. ir 12. 
automatiškai įmun
ki.

Lietuvių SK II sekmadienį 
turėjo vargo su sudėtim. Pa
vyko surinkti tik aštuonis žai- 
dikus, kuriems Greek Ameri-. 
can SC II atskaitė 5-1. Mūsiš
kių įvartį pasiekė Beleckas.

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW

v Credited and
Q Compounded 

Quarterly
On Regular Savings Accounts 

Interest starts the first of the month 
on sums from $25 to $10.000

Deposits made on or before January 10. April 5. 
July 10. and October 5 will draw interest from the 

first of such months if left to the end of the 
quarterly dividend neriod

Interest 
Rare

THE

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured Up to 510,000.

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Buvęs Rygos moteriškų kailinių siuvėjas 
siūlo aukštos kokybės kailinių, kuriems medžiagą paruošia 
savo dirbtuvėje ir siuva moderniškai.

Moterims kailiniai urmo kainomis. Taip pat pertaiso
me iš senų į naujausius modelius. Patarnavimas sąžiningas.

ALEX DIMANTS
240 W. 29th ST. NEW YORK 1, N. Y.

Patogumui, prieš apsilankant prašome paskambinti LA 4-8298. Darbo va
landos 8-10 iš ryto ir 3-6 v. p. p. Šeštadieniais nuo 8 iki 3 va!, p. p.

NORITE GEROS — MENIŠKOS

_

ANNA’S BEAUTY SALON
ANNA SEEBERG, sav. estų tautietė (

Patarnavimas sąžiningas.
Tarpe 51 ir 52 St.. ------ New York 22, N. Y. b

IRT Lexington Subtvay 5/ St. Stoties)
Į Plaukų garbiniavimas $7.50 ir daugiau. Papuošimas antakių ir blakstienų. 1

581 Lexington Ave., New York City
J Telefonas PL 3-5067

I---------------------------------------------------------------------------- -----
Tel. EVergreen 6-5181

KARL EHMER —PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
68-38 Myrtle Avenue 

Glendale, N. Y.
68-38 Forest Avenue 

Ridgewood, N. Y. •
136-59 Roosevelt Avenue 

Flushing, N. Y.
60-04 W’oddside Aenue 

Woodside, N. Y.
MAIN

6202-10 MYRTLE AVE.

185-24 Horace Harding Bld. 
Fresh Meadows, Flushing 

219 Jamaica Avenue 
Queens Village, N. Y. 
176 Rockaway Avenue 
Valley Stream, N. Y.

4380 White Plains Road - 
Bronx, N. Y. ' 

■19 West Post Road 
White Plains, N. Y.

STORE
GLENDALE 27, N. Y.

VAKAR IR RYTOJ
(Atkelta iš 5 psl.) 

laiškams vokų. Aš apijau visas, 
Napra krautuves, kurios yra 
Pisek, Budejovlce ir Pribram; 
nekalbant jau apie Mirovice, 
bet neradau nusipirkti nė vie
no voko. Prieš kelias dienas 
buvau Pragoję ir čia apėjau 
keletą Narpa krautuvių, bet ir
gi neradau vokų.

“Kiekvienas supranta, jog 
šiuo metu negalima nusipirkti 
tiek anglių kiek norima, arba 
nešioti grynos vilnos drabu
žius. Bet žmonės nesupranta, 
kodėl negalima gauti nusipirk
ti paprastų laiškams vokų, ku
rie taip reikalingi”.

šito paties mes norėtume 
paklausti ir Bimbos su Mizara. 
Kodėl visoj Čekoslovakijoj ne
galima gauti nusipirkti laiš
kams vokų?

IS WWRL, 5000 kcL
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y

Telefonas: EVergreen 4-9293

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei 
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tei. HE 3-2613

• Patogus privažiavimas:
BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stotie*.

86-™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street TwS

Nuo Gruodžio 5 iki 11 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

i

4-0257
8-0561

“KARNEVAL DER LIEBE”
So Dora Komar — Dorit K re y si er — Johannes Heetters — 

Romanowsky — Hans Moser — Gustav Waldau
“DU GEHORST ZU MIR”
Su Willy Birgel — Lotte Koch — Viktor Sual — Margarete Schon

NAUJAUSIA SAVAITĖS APŽVALGA.

Richard

j

ST. BREDIS, JR. 
37 Sheridan Avenue,1 
BROOKLYN 11, N. Y.

AP. 7-7083

Tel. EV. 6-6438

! M. and Z. Auto Collision Works :Į ........ JLietuvių specialistų collision ir auto taisymo d vė J
BODIES & FENDERS STRAIGHTENED

J COMPLETE D U C O , s
AUTO PAINTING REFINISHING

( Atliekami visi collision, dažymo ir mech taisymo darbai
į TEPIMAS IR POLIARAVIMAS
į /yDarbas atliekamas pigiai ir spiningai i
į // 1506-16 MYRTLE AVENUE J
| J. MALDUTIS Bet. Gates Ave. and Linden St. >

Z. ŽALIAUSKAS BROOKLYN, N. Y.

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis I 
jauną, bet patyrus} toje srityje savo tautieti. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.
- NI. 8-6222 TR. 5-5796

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandą,

kurios yra transliuojamos šeštadieniai* nuo 4,45 iki 5,30 va
landos iš stotie* WEVD (1330 klc. — 5000 W).

Direktorius Jokūbą* J. Stukas, 1264 White St., Hillside
N. J. Tel. WAverly 6-3325.

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-13 Wareham PL
JAMAICA ESTATES 3. N. Y. 

JAmaic* 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN U, N. Y. 
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN, N. Y. 

MAin 5-1260

---------------- — i-—- — — r- ■ r ■ - — • I

S. P. Zubavičius
; INCOME TAX. REAL ESTATE

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn 11, N. Y.

Telefonai:
bEVergreen 4-3049 ir
J; WEstfield 2-7174-J^

(12), Daukša (10), Mėlinis (8), 
Navickas (7), Bichnevičius (0), 
Račkauskas (0). Apie 200 žiū
rovų.

Montrealio Tauras ir visuo
menė svečius simpatingai, šil
tai. priėmė ir nuoširdžiai glo
bojo. šia proga Montrealio 
Tauro pirmininkas J. Narbu
tas Brooklyno LAK sportinin
kams įteikė dovanėlę.
PRALAIMĖJIMŲ ŽENKLE

Lapkričio 27 d. Eintracht SC 
savo aikštėje nugalėjo Lietu-

. Praėjusiame numery rašant 
apie New Yorko Lietuvių SK 
futbolininkus, įsibrovė korek
tūros klaida. Atspausdinta: 
“Patys žaidikai nespręsdavo 
•kam kur žaisti....”— turi būti: 
“...nuspręsdavo..”

FOTOGRAFIJOS:
. PORTRETO,

ŠEIMOS,
VAIKŲ, 
įvairių progų nuotraukų?

Jums geromis sąlygomis padarys
VYT. MAŽELIS,

baigęs New York Institute of Photography, 
422 MENAHAN STREET, BROOKLYN, N. Y.

skambinti tel. HY 7-4677

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams. 

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

;; Anne M. Sabliskas
b Pirmoji Lietuvaitė [

CHIROPRAKTORfi
Ligoniai priimami antradieniai* ir 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 V. V.'' 

' šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. ▼. 
i' ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE, T 
Brooklyn 8, N. Y. |

b APlėgate 7-423-6----

f . DAver.port 6-0259 
t-
f RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

Į/. Maspeth, N. Y.

TeL Virginia 9-3112

kiams tai buvo pirmosios ir 
paskutinės rungtynės 1953 m. 
National Amateur Cup varžy
bose. Praeitame sezone gelto
nai — žalieji iškopė iki Ryti- 
nnį valstybių baigmės, šiemet 
turėjo nusilenkti jau pirmam 
žaidime. Beje, šiemet konku
rencija stipresnė ir lietuviai iš 
karto užšoko už dabar pakili
me esančios Eintracht SC ko
mandos.

Kiek pakeistos sudėties (ma
tėme jaunuosius žaidikus: 
Vyt. Klygį ir Vaitkevičių, bet 
nežaidė Kantz, Jegers, Modze- 
liauskas), mūsiškiai bent įpir- 

*mam kėliny gebėjo rimčiau 
priešintis. Po .pertraukos visi 
tūzai buvo išmėtyti ir tik ge
rai. gaudęs vartininkas Hlavec 
naikino didesnį pralaimėjimą. 
Ilgai lauktą garbės įvartį į- 
pliėkė Gražys.

Lapkričio 30 d. Lietuvių SK 
pradėjo DAFB aukštosios ly- 
goš pirmenybių pavasario ra
tą. Greek American SC savo 
pražliugusioj aikštėj mūsiš
kiams atskaitė 4-0 (1-0). Tuo 
būdu priešininkai 100% atsily
gino už tokį pat pralaimėjimą 
rudens rate.

Prieš rungtynes pasirodęs vi 
dūrio saugas Kantz buvo su
tikęs žaisti paskutinį kartą, 
jei mūsiškiai jam duotų sutiki
mą pereiti į German Hugarian 
SC. Sis Kantzo pageidavimas 
nebuvo patenkintas ir taip žal 
dikas pasitraukė į. žiūrovų tar
pą. Be to, nebuvo Saldaičio,

GRYBAUSKAS IR GAILIUS
Paryžiuje leidžiamas sporto 

savaitraštis Miroir-Sprint 333 
•nr.'atspausdino iliustruotą re
portažą apie kylančią FC Mul
house krepšinio komandą. Vie 
noje iš nuotraukų matome 
“L’international lithuanien” 
Grybauską, kuris pristatomas 
kaip “entrameur-jouer et 
grande vedette de 
Grybauskas, pritūpęs, 
laikyti miniatiūrinį 
savo sūneliui.

Kitoj nuotraukoj 
“le second Lithuanian 
1’equipe”, pavaizduotas 
metalo apdirbimo 
Gailius vadinamas talentingu 
krepšininku, kuris, be to, sėk
mingai praktikuojasi plauky
me ir tenise. Trečioj nuotrau
koj matome keletą žaidikų, po 
treniruotės, susėdusių prie sta
lo ir besidalinančių nuomonė
mis. Krepšininkų tarpe figū
ruoja abu lietuviai.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Gruodžio 7 d. Queens Soccer 
Field, Bellerose, L. I. žaidžia 
Minerva SC — Lietuvių SK. 
Pradžia 2:30 vai. 12:15 vai ,‘pra 
deda antrosios komandos.

Rudens rate mūsiškiai yra 
laimėję 4-2. Sekmadienio rung 
tynės gali lemti, ar Minerva 
SC taip ir liks 11., t. y. priešpa
skutinė j vietoj, ar joj atsidurs 
Lietuvių SK. Dabar Minerva 
SC yra atsilikusi tik vienu taš
ku (12 r., 6 tšk.’ 14-33 įv.). 
Paskutinėj vietoj stovi Hota 
SC, dar 
taško ir, 
smerkta 
lygos.
ŠACHMATAI

8015 JAMAICA AVE.,
(Skersai

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos J bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

nuo Haven teatro)

entraineur-j ouer
I’equipe”.

padeda
kamuolį

Gailius, 
de 

prie 
mašinos.

nelaimėjusi nė vieno 
atrodo, galutinai nu- 
iškristi iš augštosios

Lapkričio 28 d. New Yorko 
lietuvių pirmenybėse buvo su
žaistos trys partijos: Kulpavi- 
čius 0 — Malinauskas 1, Lands 
bergis 0 — Paškevičius 1* Mer
kevičius 0 — Staknys 1.

Telefonas: EV er green 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenamoji vieta:

<5-43 Grand Ave., TWtnlng 4-8087 Maspeth, N. Y.
* Tele januoti po 5 vai. vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

(ARMAKAUSKAS)
423 Metropolitan Ave., - Brooklyn, N. Y,

Tel. EVergreen 7-4335 ' Koplyčia Laidotuvėm*

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

J. M. BUYAUSKAS
NAUJAI ĮRENGTA KOPLYČIA

22 DAVIS AVENUE, KEARNY, N. J.
Telefonas: ,KEarny 2-2588

JUOZAS GARŠVA
231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefoną*. EVergreen 8-9770

7APPIELL0 KRAUTUVĖJE^
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848

L . - • . • - .. -J
PIRKDAMI BALDUS DIRBTUVĖJE

JŪS SUTAUPYSITE 50 NUOŠIMČIŲ į 
'i (Parodę šj skelbimą) - Jj

! Mes kviečiame aplankyti mūsų minkštų baldų dirbtuvės > 
parodą ir pasinaudoti šia proga. 
Mes gaminkme baldus pagal užsakymą ir individualų J 
skonį, duodami penkių metų garantiją. !
Niekur nerasite gražesnių, tvirtesnių ir geresnių baldų, 

' kaip mūsų keturių aukštų dirbtuvėje. [
Mūsų gamybos baldai lietuviams yra žinomi nuo 1928 [
metų. Dabar mes same pasiruošę patarnauti ir nau- J Į 

b jakuriams... '•
ATLANTIC UPHOLSTERY CORP.

'i (Prieš Williamsburg Savings Banka) J’
I; 174 BROADWAY (Driggs Ave.) BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-1954 b

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance L

Paskolos namams 
108-07 LIBERTY AVĖ., 
Richmond Hill, N. Y.

VI 8-2239 i;

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir e 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai-J 

symas, Kosmetika ir
; religiniai dalykai

307 GRAND STREET
;• Brooklyn, N. Y.’
l——------

ROEBLING SUPPLY Co.1
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso Į 
gaso pečiams. Parduodame naujtts ’ 
geso pečius žemorhis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET, 

BROOKLYN II. N. Y.
Telefonai: E V. 7-5633

UL. 5-0083

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHAUNS, Jr. J. B. SHAUNS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėm*

ETTORE GALENO, Inc.
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas
Taisomi ir parduodami laik
rodžiai, žiedai, apyrankiai, 

auskarai ir t. t.
485 GRAND STREET

Brooklyn JL1, N. Y.

MARCY FUNERAL HOME, Inc.
354 MARCY AVE., BROOKLYN, N. Y.

(KOPLYČIOS SUTEIKIAMOS IR KITUR)
EVergreen 7-4774

PATRICK FUNERAL HOME
635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 

Telephone Unden 2-4119

7954 METROPOLITAN AVENUE 
MIDDLE VILLAGE 79, N. Y. 

(Prie Šv. Jono kapų)

nerviškų 
nuo šalčių

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefoną*. STagg 2-4409

410 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN 11, N. Y.

Paminklai ir nauzoliejai statomi visuose kapuose. Atdara 
kasdien, įskaitant sekmadienius ir šentadienius.

• Sutaupysite, pirkdami tiesiog iš gamintojų.
Tel. DA 6-2356

Eailate of A. J. VALANTIEMS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. L, N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

Visi Šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius Įvairiems reikalams

Gyvoji Jėzaus Kristaus Bažnyčia
543 LEONARD ST., BROOKLYN, N. Y. j;
Maldos už ligonius kiekvieną sekmadienį, 3 v. p. p. Apaš- 

talų darbai, 2-37. Kaip jie tai girdėjo? Tai plaukė jiems per !; 
b širdis, Ir tarė Petrui ir kitiems apaštalams: Mylimi broliai, 

ką mes turime daryti? 2-38. Petras tarė: atgailaukite ir b 
krikštyj'itės Jėzaus Kristaus vardu. Yra nuodėmių atleidi- 
mas — gausite Šventos Dvasios dovaną. Lietuviškos gies- j 

; mės. Pamokslininkas D. Diškevičius kviečia visus atsilanky- J; 
b ti. Įėjimas nemokamas. * 

—----- ---- ---- ------------------ ----——

NAUJA GYDUOLĖ
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduoli 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir

galvos skaudėjimų, 
ir lytiško silpnumo, 

greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
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STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS

*
I

i

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.
Pavieniai ir su šeiūr&ULjr svečiai būsite maloniai aptarnauti

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 
rūšies maistas, įvairiausi gėrimai

DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW’’ IR ŠOKIAI 
Vakarais muzika prie baro.

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8tb St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN Inn dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė 
šokiai ir įdomi programa grojant Continental Society or
kestrui. Programą atlieka radijo ir televizijos artistai.
Penktadieniais: Talentų Vakaras (duodami prizai), šešta
dieniais: Įdomios programos. Sekmadieniais: liaudies šokiai 
rumba, tango, polka, mamba šokiai. Akordionistas Nicholas 
Donzoff pagroja pageidaujamas melodijas.

GERI LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI VALGIAI
Kainos prieinamos “No Cover of Minimum” Užeikit įsitikint 

Vestuvėms bei susirinkimams salė — vakarienės
219 SECOND AVE. (tarp 13 ir 14 St.) NEW YORK CITY 

Telefonas GR. 3-9865

LEONA’S BAR & RESTAURANT

LEONA IR JUOZAS PETRAIČIAI, Sav.
341 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 4-9414

■
H

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.
I 
i POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS

SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 
158 GRAND STREET

TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS 

MORGAN AVĖ. IR HARRISON PL., BRROKLYN, N. Y. 
Tel. HY 7-9758.

The DRIFTWOOD BAR AND GRILL 
žuvies maistas ir gėrimai. Vienas seniausių barų 

New Yorke.
254 Water St. Tarpe Peck Slip St. ir Beackman St. 
New York City, N. Y. Tel. WOrth 2-8551.

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja 

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
Salė šokiams, susirinkimams, vestuvėms ir 

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L. L

TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) (Rez.)

WINTER GARDEN
TAVERN,

VYTAUTAS BELECKAS 
savininkas

Baras, Restoranas, Salė susi- 
rinikimams ir kitokioms 

puotoms
1883 MADISON STREET,

BROOKLYN 27, N. Y.
Td: EV. 2-9586 (RIDGEWOOD)

Iš griuvėsių...
(Atkelta iš 5 psl.)

—Och, tu vagie, pirktą sma
lą vagi! — užpuola žydą barti. 
Liepia atmušti statinės dugną 
ir lįsti per smalą, žydas lenda, 
ką darysi, nes gaus lupti. Iš
lindus per smalą, liepia pasi
volioti žemėje. Atsikėlęs žydas 
jau nebepanašus į žmogų. Ta
čiau gauna dar priedo 3 rub
lius, ir juokdamasis Karpis nu
važiuoja toliau.

Buvo baigta statyti Pakapės 
(Šiaulių aps.) -bažnyčia ir su
ruoštas iškilmingas bažnyčios 
pašventinimas, šventinti -atvy
ko vyskupas Beresnevičius. Į 
iškilmingus pietus buvo pa
kviestas, greta kitų ponų, ir 
Karpis, nes jis daug prisidėjo 
prie bažnyčios statybos. Jis 
klebonui pranešė: “Atvyksiu į 
pietus nei pėsčias, nei raitas, 
nei važiuotas. Ir nei apsivilkęs, 
ir nei nuogas”. Visi nekantriai 
laukė, kokią čia naują išdaigą 
Karpis iškrės.

Jau pietų metas, visi suva
žiavo, bet Karpio dar nėra. Ka 
dangi turtingas .ponas, tai vi
si laukia. Pagaliau žiūri, Kar
pis atvyksta. Ant nuogo kūno 
užsigaubęs tik tinklą, žinoma, 
kai kurias kūno dalis paslėpęs. 
Apsižergęs ožį, bet joja pasi
remdamas savo kojomis.

Klebonas parodo vyskupui, 
kad tai garsusis ponas Karpis 
atvyksta. Vyskupas nenori ti
kėti, girdi, čia kažkoks kvailys, 
bet visi ponai itikrina, kad tik
rai Karpis. Jis, pasiekęs sve
čius, pasiaiškina. Matot, po
nai, aš ne nuogas, juk tinklas 
mane dengia, bet ir neapsivil
kęs, nes kūnas matyti. Aš ne 
pėsčias, nes ant ožio sėdėjau, 
bet ir ne raitas — savo kojo
mis turėjau spirtis.

Apie Karpio išdaigas dau
gybė visko pripasakota, bet 
daug ką pamiršau. Taip pat ir 
mirė keistai. Statinėje. Liepė 
per 9 dienas neateiti tikrinti 
jo. žmona neiškentė ir atėjo 
po 3 dienų. Dar buvo gyvas ir 
surikęs išvijo lauk, liepdamas 
tik po 9 dienų ateiti. Po 9 die
nų jau rado mirusį.

LAISVO
.... . ........................................................................................ . ...... _ ........... _ . 
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Kodėl taip barama pagonybė?

Kiekviename žmoguje
(Atkelta iš 5 pusi.)

Vokiečių prof. Carl Bresgen 
pasakoja, kaip vienas jauni
kaitis 24 metų amžiaus, po su
žeidimo į galvą, pradėjo pa
lengva keistis į moterį, šlau
nys pradėjo storėti, krūtinė 
augti, plaukai nuo veido pra
dėjo dingti.

Dėl to nėra ko stebėtis. 
Smegenyse yra žirnio didumo 
organas kuris viešpatauja ant 
viso hormonijos aparato. Su
krėstas nelaimingo įvykio, ši
tas kontrolės centras nustoja 
kontroliavęs savo srytį, .palik
damas visą laisvę moteriš
kiems hormonams.

Bet be šitų atvejų, dar gali 
didelę įtaką turėti į pasikeiti
mą ir psichinė aplinkuma, ku
rioj asmuo būna.

Vaikai dažnai nori būti prie
šingos lyties. Berniukai mer
gaitėms. o mergaitės berniu
kais, vien dėl to, kad randa, 
kad taip jiems būtų geriau.

Kiek žmogus turi vyriškumo 
ar moteriškumo, nustatoma, 
dažnai su testų pagalba. Dak7 
tarai stato klausimus ir pagal 
atsakymus .priskiria egzemi- 
nuojamą asmenį vyriškai ar 
moteriškai lyčiai.

Man neašku, kodėl staiga 
pasidarė būtina pagonybę taip 
nekrikščioniškai užpulti. Mano 
nuomone juk Bažnyčia su pa
gonybe jau seniai yra susigy
venus. šitam savo galvojimui 
pateisinti noriu dadėti keletą 
minčių prie Br. Railos laiško, 
“Bukas Pagonybės Įžeidinėji
mas”, tilpusio Vienybėje 1952 
metų, lapkričio 21 dieną. Su
prantama, tai ką rengiuosi pa
sakyti, nėra jokia naujiena, 
geriausia, gal būt, žinoma Baž 
nyčios Tėvams, bet nekurtuos 
dalykus kartais yra verta pa
kartoti, nes, po ilgo nenaudo
jimo, jie prisimiršta. šito 
straipsnio tikslas yra išvardin
ti keletą smulkmenų, kurias 
Bažnyčia iš pagonybės atsine
šė ar, laikui bėgant, pasisavi
no.'

Pirmoj eilėj norisi priminti, 
kad pagrindinės krikščionybės 
idėjos (nekalbu apie dogmą), 
ten kur jos skyrėsi nuo senojo 
žydų tikėjimo, buvo skelbia
mos beveik tokioj pačioj ar 
kiek skirtingoj formoj kokio 
šimto sektų, išmėtytų apie vi
są Viduržemio jūrą, dar* prieš 
Kristų ar jam esant. Daugiau
siai tokių sektų ir didžiausias 
įvairumas tų idėjų buvo pago
niškoje Graikijoje, tik ten jos 
buvo vadinamos filosofija, bet 
ne religija, šito viso priežas
ties reikia ieškoti istorijoje, o 
ne mistikoje. To, tuomet la
biausiai civilizuoto, pasaulio 
žmonės, persisotinę žemiškų 
gėrybių, paskendę korupcijoje 
ir negalėdami pasidalinti tur
tais ir įtakomis, savo augštes- 
nės žmogiškos prigimties veda
mi, ieškojo naujų kelių tobu
lesnei hartnonijai pasiekti. 
(Kaip panašu į Reformacijos 
laikotarpį!) Tuo metu, dar ge
rokai prieš Kristų, su Stoikų 
mokykla Graikijoje gimė idė
jos, kurių dalis buvo įjungta į 
Romėnų ideologiją, 'ne religiją, 
ir, suprantama, nešta į užka
riautus kraštus, drauge į Pa
lestina. Nenuostabu todėl, kad 
Kristaus moksle randame pa
našumą į tas idėjas, apie ko
kį šimtmetį cirkuliavusias Vi
duržemio jūros pakrantėmis. 
Taigi, kaip galime peikti .pa
gonybę, kad dalis mūsų religi
nės filosofijos buvo paimta iš 
graikų pagonių?

Antra vertus Bažnyčia labai 
noriai inkorporavo į savo sis
temą kitą gerą pagonių išradi
mą, būtent Romėnų teisę, ir ją 
per visus šimtmečius išsaugojo 
ir atnešė iki mūsų laikų. Tie- 
sa, šventas .Augustinas savo 
knygoje “Civitatis Dei” bandė 
pulti Ciceroną, tos teisės žy
miausią advokatą, prikišda
mas jo pagoniškumą ir abejo
damas dėl jo .principų priimti
numo. Bet “auksas ir pelenuo
se žiba”, todėl, pelenus—auto
rius — į šalis nužarščius, leng
va buvo auksą — jų principus 
— ramia širdimi pasisavinti. 
Ir kas nori ar gali dėl to prie
kaištauti?

Vėliau, kada Aristotelis po 
ilgų šimtmečių buvo iš užmar
šos iškastas, kas jei ne Bažny
čios intelektualai — skolasti- 
kai jį surado, ir kas jei ne 
šventas Tomas Aquinas, žy
miausias Bažnyčios filosofas,

šiandien dar ne perviršytas, į- 
sipareigojo Aristotelio pagoniš 
ką filosofiją padaryti dalimi 
Bažnyčios politinės filosofijos. 
Rodos, niekas neprieštaravo 
kai tas žymus pagonis ir jo 
mintijimas Aquino taip meniš
kai sukrikščioninti buvo. Dar 
viduramžiuose Bažnyčia pago
nims daugiau 'tolerancijos ro
dė, negu šiandien lie t Aviški 
Bažnyčios tėvai yra linkę ro
dyti.

Daugiau dalykų pas pagonis 
atrodė verti Bažnyčiai .pasisa
vinti, būtent stabmeldystė, mi
tai ir legendos ir nekrikščionis 
ki spalvoti ritualai. Taip kaip 
Graikai savo herojus ir nusi
pelniusius vyrus, jiems mirus, 
į dievų eiles perkeldavo, taip ir 
Bažnyčia savo mirusius hero
jus šventaisiais paskelbia, jų 
atvaizdus ar stovylas bažny
čiose patalpina ir gerus krikš
čionis į jas melstis ragina. Kas 
blogo, kad senovės lietuviai 
meldėsi į gamtos jėgas, kurių 
jie negalėjo pavergti, kurios 
jiems' buvo nesuprantamos ir 
neišaiškinamos? Aš nieko prieš 
neturiu herojų garbinimą, tai 
yra labai žmogiškas bruožas. 
Pačiose moderniškiausiose re
ligijose žmonės yra verčiami 
dar gyvus herojus garbinti. 
Taip pat aš nematau nieko blo 
go mituose ir legendose, be jų 
dar jokia religija nebuvo su
kurta. Taip pat aš nekaltinu 
Bažnyčios, kad, vietoj sekus 
Kristaus pavyzdžiu ir skleidus 
jo mokslą gatvėse ir sakius pa
mokslus nuo kalno, pasirinko 
patenkinti pagonišką tikinčių
jų teatrališkumo geismą ir įsi
kūrė turtingose šventyklose 
bei apsivilko ryškių spalvų 
drabužiais. Tas viskas yra la
bai natūralu ir labai žmogiš
ka. Viskas yra tikslu; gera ir 
reikalinga kas užsimoja paten
kinti mumyse mažutį bušme- 
ną, barbarą, graiką ar romė
ną. %

Gal būt, vienintelis . netikęs 
pagoniškas bruožas, kuris . Vi
duramžių pabaigoje Bažnyčios 
vos nesugriovė, buvo iš klasi
nių laikų įsitikinimas, kad Baž 
nyčia yra pareigota aktyviai 
dalyvaut politiniame valstybės 
gyvenime, dailutis atsakomy
be ir turtais, standartizuoti in
divido mintijimo būdą ir ki
taip visus gyvenimo pasireiški
mus monopolizuoti/ Net šiur
pas krečia kai pagalvoji, kaip 
toli nuo Kristaus mokslo, kuris 
tvirtino, kad jo “karalija yra 
ne ant šios žemės”, buvo nu
tolta. Dėl to beveik pusė to 
meto krikščioniško pasaulio 
nuo Bažnyčios atskilo, o kitai 
pusei prie Bažnyčios prilaiky
ti reikėjo naudoti Invizicijos 
žiaurumus ir suteikti plačias 
privilegijas, net grynai bažny
tiniuose reikaluose, pasauli
niams valdovams, kad jų pa
lankumą ir paramą įsigijus.
• Jei Viduržemio jūros kraštų 
krikščionybė taip daug iš pa
goniškų protėvių rado reikalo 
pasisavinti, kas žino, gal lietu
viški krikščionys gali iš savo 
•pagoniškų' protėvių taip pat 
ko nors pasimokinti, jei nepa
sisavinti.

J. Šarūnienė

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30 E. 60th St. New York City

Telef. MUrray Hill 8-8677

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

Sušiurus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir icit. 
tik iš ryto.

DR. F. M. BINTAKYS 
91 Hanson Place 
Brooklyn 17, N. Y.

STerling 9-5285

VALANDOS:
Kasdien nuo 10 iki 12 ir 
nuo 5 iki 8 v. v. Šeštad. 
visą dieną ir pagal susitarimą

PETER GUSTAITIS, Jr^ M. D. 
87-20 85th Street 

Woodhaven. L. I., N. Y.

VALANDOS: 
2 — 3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais ir ivenud. 
tik susitarus 
Tel. Virginia 9-6125

DR. VACLOVAS PAPROCKAS valandos:
1357 Bushwick Ave. I2 30 , 2

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 Šeštad. 10 — 3
Namų tel. GLenmore 3-4445 f Ketvirtadieniais ir Šventa

dieniais uždaryta

DR. A. PETRIKĄ t 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
9 — 12 ryte
1 — 8 vakare
Penkudieniais uždaryta

Tel. EVergreen 7-6868

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306,
kamp. Fulton Str. (Brooklyne)

Ofiso tel. ULster 8-8789
Namų tel. TAylor 7-8231

VALANDOS:
1 — 7 vai.
susitarus
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

*

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
2 — 9 vakare 
Penkudieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

JOHN DERUHA, M. D.
Pūslės, odos, kraujo, vidaus ligos ir nusilpimai. Nervai, 

i glendos, užkietėjimai, vidiniai skauduliai.
1 Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.
U 128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
’i Viri Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
i, visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moteriai*.

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

V. LUKAS, vedėjas
Mes kepame - visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa
kymus mes išpildome koge- 
riausiai.

532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

LATVĖ ADVOKATĖ

DR. JUR. SOPHIE BERZINS
Praktikavo Baltijos valstybėse, Vokietijoje ir dabar — Ame
rikoje. Taip pat padeda lietuviams, reikalingiems teisinių 
patarimų.

245 LENOX RD., BROOKLYN 26, N. Y.
* Ulster 6-4938

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMASi

197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 8-6322

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

5q

2

GYVENIMAS
Redaguėja KĘSTUTIS Č ERKELIŲ N AS

BROOKLYNO SPORTININKAI MONTREALYJE
Lapkričio 29 d. Brooklyn© 

LAK krepšininkai ir stalo te
nisininkai automobiliais buvo 
nuvykę į Montreal) ir ten iš
bandė savo pajėgumą su vie
tos Tauro sportininkais.

Stalo tenisą Brooklyno LAK 
laimėjo 5-2. Tris taškus sve
čiams pelnė Daukša ir dar du 
pridėjo Vaitkevičius. Iš Tauro 
po tašką laimėjo Dikaitis ir 
Ramanauskas (abu prieš Mė- 
linį). Pajėgesnis LAK žaidikas 
Garunkštis išvykoje negalėjo 
dalyvauti.

Krepšinio susitikimas davė 
efektingą ir pelnytą pergalę 
Montrealio Taurui, kuris be 
didelio galvosūkio laimėjo 62- 
37. Tik pirmam ketvkty Brook
lyno LAK gebėjo vesti apylygį 
žaidimą ir ketvirtį baigė savo 
naudai 12-11. Vėliau kandie- 
čiai lietuviai buvo aiškiai pra
našesni, kėlinį laimėjo 34-17 ir 
po to savo taškų kapitalą dar 
išdidino.

Montrealio Tauras pademon 
stravo neblogos klasės krepši
nį ir iš šios komandos laukti-- 
na' dar gražesnių pasireiški
mų. Brooklyno LAK naujai at
kurtoji komanda, kur prisi
glaudė keletas žaidikų iš New
ark, N. J. Lietuvių SK, pasiro
dė silpnoka. Veteranai Dauk
šai klek rimčiau talkininkavo 
tik vienas Razminas. Kiti dar 
žaliukai ir jiems tenka dar 
daug ko pasimokyti ir smar
kiai padirbėti.

Taškai: MONTREALIO TAU
RAS: Bukauskas (19), Piečai- 
tis (19), Intas (12), Paulius 
(6), Bunys (4), Kerbelis (2).

Klygio, o Vaitkevičius dar ne
buvo grįžęs iš Montrealio. Dar 
kartą į talką šoko Adomavi
čius, jau prieš kurį laiką pa
reiškęs žaidžiąs paskutinį kar
tą, o iš rezervinės teko kviesti 
Bagdžiūną.

Ypatingai antram kėliny, 
kai mūsiškiai kondiciniai ne
atlaikė, Greek American SC 
vyrai pranašesni, nors gelto
nai — žalieji buvo verti bent 
garbės įvarčio. Pirmam kėliny 
per keletą minučių mūsiškiai 
buvo pelnę keturis kampinius, 
bet nieko konkretaus įvarčių 
pavidale. Po sekmadienio pra
laimėjimo, Lietuvių SK vienuo 
likė smuko į 10. vietą, iš 12 
rungtynių surinkusių 7 tšk. ir 
įvarčių 25-43. Atrodo, tenka ne 
juokais 
augštojoj 
komandos 
ka į lygos

Kitos rungtynės: Minerva 
SC — German Hungarian SC 
1-6, Hoboken FC — Elizabeth 
SC 1-3, Eintracht SC — Swiss 
FC 3-0, Newarko SC — Sport 
Club N. Y. 0-0, Brooklyno DSC 
— Hota SC 8-0.

susirūpinti išlikimu 
lygoj, nes 11. ir 12. 
automatiškai įmun
ki.

Lietuvių SK II sekmadienį 
turėjo vargo su sudėtim. Pa
vyko surinkti tik aštuonis žai- 
dikus, kuriems Greek Ameri-. 
can SC II atskaitė 5-1. Mūsiš
kių įvartį pasiekė Beleckas.

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW

v Credited and
Q Compounded 

Quarterly
On Regular Savings Accounts 

Interest starts the first of the month 
on sums from $25 to $10.000

Deposits made on or before January 10. April 5. 
July 10. and October 5 will draw interest from the 

first of such months if left to the end of the 
quarterly dividend neriod

Interest 
Rare

THE

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured Up to 510,000.

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Buvęs Rygos moteriškų kailinių siuvėjas 
siūlo aukštos kokybės kailinių, kuriems medžiagą paruošia 
savo dirbtuvėje ir siuva moderniškai.

Moterims kailiniai urmo kainomis. Taip pat pertaiso
me iš senų į naujausius modelius. Patarnavimas sąžiningas.

ALEX DIMANTS
240 W. 29th ST. NEW YORK 1, N. Y.

Patogumui, prieš apsilankant prašome paskambinti LA 4-8298. Darbo va
landos 8-10 iš ryto ir 3-6 v. p. p. Šeštadieniais nuo 8 iki 3 va!, p. p.

NORITE GEROS — MENIŠKOS

_

ANNA’S BEAUTY SALON
ANNA SEEBERG, sav. estų tautietė (

Patarnavimas sąžiningas.
Tarpe 51 ir 52 St.. ------ New York 22, N. Y. b

IRT Lexington Subtvay 5/ St. Stoties)
Į Plaukų garbiniavimas $7.50 ir daugiau. Papuošimas antakių ir blakstienų. 1

581 Lexington Ave., New York City
J Telefonas PL 3-5067

I---------------------------------------------------------------------------- -----
Tel. EVergreen 6-5181

KARL EHMER —PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
68-38 Myrtle Avenue 

Glendale, N. Y.
68-38 Forest Avenue 

Ridgewood, N. Y. •
136-59 Roosevelt Avenue 

Flushing, N. Y.
60-04 W’oddside Aenue 

Woodside, N. Y.
MAIN

6202-10 MYRTLE AVE.

185-24 Horace Harding Bld. 
Fresh Meadows, Flushing 

219 Jamaica Avenue 
Queens Village, N. Y. 
176 Rockaway Avenue 
Valley Stream, N. Y.

4380 White Plains Road - 
Bronx, N. Y. ' 

■19 West Post Road 
White Plains, N. Y.

STORE
GLENDALE 27, N. Y.

VAKAR IR RYTOJ
(Atkelta iš 5 psl.) 

laiškams vokų. Aš apijau visas, 
Napra krautuves, kurios yra 
Pisek, Budejovlce ir Pribram; 
nekalbant jau apie Mirovice, 
bet neradau nusipirkti nė vie
no voko. Prieš kelias dienas 
buvau Pragoję ir čia apėjau 
keletą Narpa krautuvių, bet ir
gi neradau vokų.

“Kiekvienas supranta, jog 
šiuo metu negalima nusipirkti 
tiek anglių kiek norima, arba 
nešioti grynos vilnos drabu
žius. Bet žmonės nesupranta, 
kodėl negalima gauti nusipirk
ti paprastų laiškams vokų, ku
rie taip reikalingi”.

šito paties mes norėtume 
paklausti ir Bimbos su Mizara. 
Kodėl visoj Čekoslovakijoj ne
galima gauti nusipirkti laiš
kams vokų?

IS WWRL, 5000 kcL
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y

Telefonas: EVergreen 4-9293

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei 
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tei. HE 3-2613

• Patogus privažiavimas:
BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stotie*.

86-™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street TwS

Nuo Gruodžio 5 iki 11 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

i

4-0257
8-0561

“KARNEVAL DER LIEBE”
So Dora Komar — Dorit K re y si er — Johannes Heetters — 

Romanowsky — Hans Moser — Gustav Waldau
“DU GEHORST ZU MIR”
Su Willy Birgel — Lotte Koch — Viktor Sual — Margarete Schon

NAUJAUSIA SAVAITĖS APŽVALGA.

Richard

j

ST. BREDIS, JR. 
37 Sheridan Avenue,1 
BROOKLYN 11, N. Y.

AP. 7-7083

Tel. EV. 6-6438

! M. and Z. Auto Collision Works :Į ........ JLietuvių specialistų collision ir auto taisymo d vė J
BODIES & FENDERS STRAIGHTENED

J COMPLETE D U C O , s
AUTO PAINTING REFINISHING

( Atliekami visi collision, dažymo ir mech taisymo darbai
į TEPIMAS IR POLIARAVIMAS
į /yDarbas atliekamas pigiai ir spiningai i
į // 1506-16 MYRTLE AVENUE J
| J. MALDUTIS Bet. Gates Ave. and Linden St. >

Z. ŽALIAUSKAS BROOKLYN, N. Y.

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis I 
jauną, bet patyrus} toje srityje savo tautieti. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.
- NI. 8-6222 TR. 5-5796

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandą,

kurios yra transliuojamos šeštadieniai* nuo 4,45 iki 5,30 va
landos iš stotie* WEVD (1330 klc. — 5000 W).

Direktorius Jokūbą* J. Stukas, 1264 White St., Hillside
N. J. Tel. WAverly 6-3325.

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-13 Wareham PL
JAMAICA ESTATES 3. N. Y. 

JAmaic* 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN U, N. Y. 
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN, N. Y. 

MAin 5-1260

---------------- — i-—- — — r- ■ r ■ - — • I

S. P. Zubavičius
; INCOME TAX. REAL ESTATE

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn 11, N. Y.

Telefonai:
bEVergreen 4-3049 ir
J; WEstfield 2-7174-J^

(12), Daukša (10), Mėlinis (8), 
Navickas (7), Bichnevičius (0), 
Račkauskas (0). Apie 200 žiū
rovų.

Montrealio Tauras ir visuo
menė svečius simpatingai, šil
tai. priėmė ir nuoširdžiai glo
bojo. šia proga Montrealio 
Tauro pirmininkas J. Narbu
tas Brooklyno LAK sportinin
kams įteikė dovanėlę.
PRALAIMĖJIMŲ ŽENKLE

Lapkričio 27 d. Eintracht SC 
savo aikštėje nugalėjo Lietu-

. Praėjusiame numery rašant 
apie New Yorko Lietuvių SK 
futbolininkus, įsibrovė korek
tūros klaida. Atspausdinta: 
“Patys žaidikai nespręsdavo 
•kam kur žaisti....”— turi būti: 
“...nuspręsdavo..”

FOTOGRAFIJOS:
. PORTRETO,

ŠEIMOS,
VAIKŲ, 
įvairių progų nuotraukų?

Jums geromis sąlygomis padarys
VYT. MAŽELIS,

baigęs New York Institute of Photography, 
422 MENAHAN STREET, BROOKLYN, N. Y.

skambinti tel. HY 7-4677

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams. 

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

;; Anne M. Sabliskas
b Pirmoji Lietuvaitė [

CHIROPRAKTORfi
Ligoniai priimami antradieniai* ir 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 V. V.'' 

' šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. ▼. 
i' ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE, T 
Brooklyn 8, N. Y. |

b APlėgate 7-423-6----

f . DAver.port 6-0259 
t-
f RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

Į/. Maspeth, N. Y.

TeL Virginia 9-3112

kiams tai buvo pirmosios ir 
paskutinės rungtynės 1953 m. 
National Amateur Cup varžy
bose. Praeitame sezone gelto
nai — žalieji iškopė iki Ryti- 
nnį valstybių baigmės, šiemet 
turėjo nusilenkti jau pirmam 
žaidime. Beje, šiemet konku
rencija stipresnė ir lietuviai iš 
karto užšoko už dabar pakili
me esančios Eintracht SC ko
mandos.

Kiek pakeistos sudėties (ma
tėme jaunuosius žaidikus: 
Vyt. Klygį ir Vaitkevičių, bet 
nežaidė Kantz, Jegers, Modze- 
liauskas), mūsiškiai bent įpir- 

*mam kėliny gebėjo rimčiau 
priešintis. Po .pertraukos visi 
tūzai buvo išmėtyti ir tik ge
rai. gaudęs vartininkas Hlavec 
naikino didesnį pralaimėjimą. 
Ilgai lauktą garbės įvartį į- 
pliėkė Gražys.

Lapkričio 30 d. Lietuvių SK 
pradėjo DAFB aukštosios ly- 
goš pirmenybių pavasario ra
tą. Greek American SC savo 
pražliugusioj aikštėj mūsiš
kiams atskaitė 4-0 (1-0). Tuo 
būdu priešininkai 100% atsily
gino už tokį pat pralaimėjimą 
rudens rate.

Prieš rungtynes pasirodęs vi 
dūrio saugas Kantz buvo su
tikęs žaisti paskutinį kartą, 
jei mūsiškiai jam duotų sutiki
mą pereiti į German Hugarian 
SC. Sis Kantzo pageidavimas 
nebuvo patenkintas ir taip žal 
dikas pasitraukė į. žiūrovų tar
pą. Be to, nebuvo Saldaičio,

GRYBAUSKAS IR GAILIUS
Paryžiuje leidžiamas sporto 

savaitraštis Miroir-Sprint 333 
•nr.'atspausdino iliustruotą re
portažą apie kylančią FC Mul
house krepšinio komandą. Vie 
noje iš nuotraukų matome 
“L’international lithuanien” 
Grybauską, kuris pristatomas 
kaip “entrameur-jouer et 
grande vedette de 
Grybauskas, pritūpęs, 
laikyti miniatiūrinį 
savo sūneliui.

Kitoj nuotraukoj 
“le second Lithuanian 
1’equipe”, pavaizduotas 
metalo apdirbimo 
Gailius vadinamas talentingu 
krepšininku, kuris, be to, sėk
mingai praktikuojasi plauky
me ir tenise. Trečioj nuotrau
koj matome keletą žaidikų, po 
treniruotės, susėdusių prie sta
lo ir besidalinančių nuomonė
mis. Krepšininkų tarpe figū
ruoja abu lietuviai.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Gruodžio 7 d. Queens Soccer 
Field, Bellerose, L. I. žaidžia 
Minerva SC — Lietuvių SK. 
Pradžia 2:30 vai. 12:15 vai ,‘pra 
deda antrosios komandos.

Rudens rate mūsiškiai yra 
laimėję 4-2. Sekmadienio rung 
tynės gali lemti, ar Minerva 
SC taip ir liks 11., t. y. priešpa
skutinė j vietoj, ar joj atsidurs 
Lietuvių SK. Dabar Minerva 
SC yra atsilikusi tik vienu taš
ku (12 r., 6 tšk.’ 14-33 įv.). 
Paskutinėj vietoj stovi Hota 
SC, dar 
taško ir, 
smerkta 
lygos.
ŠACHMATAI

8015 JAMAICA AVE.,
(Skersai

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos J bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

nuo Haven teatro)

entraineur-j ouer
I’equipe”.

padeda
kamuolį

Gailius, 
de 

prie 
mašinos.

nelaimėjusi nė vieno 
atrodo, galutinai nu- 
iškristi iš augštosios

Lapkričio 28 d. New Yorko 
lietuvių pirmenybėse buvo su
žaistos trys partijos: Kulpavi- 
čius 0 — Malinauskas 1, Lands 
bergis 0 — Paškevičius 1* Mer
kevičius 0 — Staknys 1.

Telefonas: EV er green 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenamoji vieta:

<5-43 Grand Ave., TWtnlng 4-8087 Maspeth, N. Y.
* Tele januoti po 5 vai. vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

(ARMAKAUSKAS)
423 Metropolitan Ave., - Brooklyn, N. Y,

Tel. EVergreen 7-4335 ' Koplyčia Laidotuvėm*

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

J. M. BUYAUSKAS
NAUJAI ĮRENGTA KOPLYČIA

22 DAVIS AVENUE, KEARNY, N. J.
Telefonas: ,KEarny 2-2588

JUOZAS GARŠVA
231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefoną*. EVergreen 8-9770

7APPIELL0 KRAUTUVĖJE^
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848

L . - • . • - .. -J
PIRKDAMI BALDUS DIRBTUVĖJE

JŪS SUTAUPYSITE 50 NUOŠIMČIŲ į 
'i (Parodę šj skelbimą) - Jj

! Mes kviečiame aplankyti mūsų minkštų baldų dirbtuvės > 
parodą ir pasinaudoti šia proga. 
Mes gaminkme baldus pagal užsakymą ir individualų J 
skonį, duodami penkių metų garantiją. !
Niekur nerasite gražesnių, tvirtesnių ir geresnių baldų, 

' kaip mūsų keturių aukštų dirbtuvėje. [
Mūsų gamybos baldai lietuviams yra žinomi nuo 1928 [
metų. Dabar mes same pasiruošę patarnauti ir nau- J Į 

b jakuriams... '•
ATLANTIC UPHOLSTERY CORP.

'i (Prieš Williamsburg Savings Banka) J’
I; 174 BROADWAY (Driggs Ave.) BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-1954 b

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance L

Paskolos namams 
108-07 LIBERTY AVĖ., 
Richmond Hill, N. Y.

VI 8-2239 i;

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir e 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai-J 

symas, Kosmetika ir
; religiniai dalykai

307 GRAND STREET
;• Brooklyn, N. Y.’
l——------

ROEBLING SUPPLY Co.1
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso Į 
gaso pečiams. Parduodame naujtts ’ 
geso pečius žemorhis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET, 

BROOKLYN II. N. Y.
Telefonai: E V. 7-5633

UL. 5-0083

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHAUNS, Jr. J. B. SHAUNS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėm*

ETTORE GALENO, Inc.
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas
Taisomi ir parduodami laik
rodžiai, žiedai, apyrankiai, 

auskarai ir t. t.
485 GRAND STREET

Brooklyn JL1, N. Y.

MARCY FUNERAL HOME, Inc.
354 MARCY AVE., BROOKLYN, N. Y.

(KOPLYČIOS SUTEIKIAMOS IR KITUR)
EVergreen 7-4774

PATRICK FUNERAL HOME
635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 

Telephone Unden 2-4119

7954 METROPOLITAN AVENUE 
MIDDLE VILLAGE 79, N. Y. 

(Prie Šv. Jono kapų)

nerviškų 
nuo šalčių

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefoną*. STagg 2-4409

410 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN 11, N. Y.

Paminklai ir nauzoliejai statomi visuose kapuose. Atdara 
kasdien, įskaitant sekmadienius ir šentadienius.

• Sutaupysite, pirkdami tiesiog iš gamintojų.
Tel. DA 6-2356

Eailate of A. J. VALANTIEMS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. L, N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

Visi Šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius Įvairiems reikalams

Gyvoji Jėzaus Kristaus Bažnyčia
543 LEONARD ST., BROOKLYN, N. Y. j;
Maldos už ligonius kiekvieną sekmadienį, 3 v. p. p. Apaš- 

talų darbai, 2-37. Kaip jie tai girdėjo? Tai plaukė jiems per !; 
b širdis, Ir tarė Petrui ir kitiems apaštalams: Mylimi broliai, 

ką mes turime daryti? 2-38. Petras tarė: atgailaukite ir b 
krikštyj'itės Jėzaus Kristaus vardu. Yra nuodėmių atleidi- 
mas — gausite Šventos Dvasios dovaną. Lietuviškos gies- j 

; mės. Pamokslininkas D. Diškevičius kviečia visus atsilanky- J; 
b ti. Įėjimas nemokamas. * 

—----- ---- ---- ------------------ ----——

NAUJA GYDUOLĖ
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduoli 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir

galvos skaudėjimų, 
ir lytiško silpnumo, 

greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
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CLEVELANDO LIETUVIU ŽINIOS KALIFORNIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS
CLEVELAND, OffiO.- Gau-

lietuvttkoji kolonija su dideliu

universitetu Tautinių Karpo-

Mackus, kartu nurodydamas,

-4

■4£
Lindeno vaidintojai ir Teta iš Amerikos

K 1

4-

PHILADELPHIA, PA.v a

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

1700 Frankford Ave.,
REgent 9-4156

ne-

eilė

Baras Ir salės pramogoms

i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

I
it

1

DEGTINĖ, VYNAS
N. 2nd STREET,

kckao.
šokolado
cukraus

niaus universiteto teisių fa- 
kultato narys Feliksas Mac-

DIDELĖ NAUJIENA SENIEMS 
IR NAUJIEMS ATEIVIAMS

2 
■>

vairių specialybių asmenų.
Sambūris jau gyvuoja ketvir 

tuosius metas.
Puošnioje lietuviškoje “Tig

ro” kavinėje buvo metinis su-

1 sv. degintos Esco kavos 
sv. 
sv. 
sv. 
sy. 
sv.

Visos 3 knygos tik ui 6 
dolariusl Bat (Ha be
protiškai numušta kai
na galios tik iki Naujų 
Metų. Todėl nedelskite, 
bet kilkite j vok' $4.00 
ir siųskite: DR. ALG. 
MARGERIS, 3325 So. 
Halstad $tw Chicago B, 
III. Persiuntimo kaltus 
apmokame.

A.
ALUS,

2207

P. O. BOX 41, ANSONIA STA.
NEW YORK 23, N. Y.

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ANTHONY BALCHIUNAS. SAV.

113 SOUTH 34th STREET

Pakietas 3 A 
I.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

1113 Mt Vernon Street Telefonas Poplar 411t
PHILADELPHIA PA

Modemiška laidojimo įstaiga; didelė graži koplyčia, erdvi tall *• 
bar* pa k eteringiem* *nteik;ama nakvrnl — viską* nemokamai 

Nelaimė* valanda kreipi iri* i mllm i*ra»<a diena ve nakt) 
— mea viaadot pasirengę rnteikti genansį patarnavimą.

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y.

. ** >

ku ir lietuvišku idealizmu 
tampriai yra sujungęs kelias-

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
‘ TeL Virginia 7-9880

sekretoriavo Veronika Oniū
naitė.

Išsamų plačios veiklos pra-

KALĖDINIAI PAKIBTAI
Į VOKIETIJĄ, ANGLIJĄ IR KITAS ŠALIS PRISTATOMI 

IŠ SANDĖLIŲ HAMBURGE IR DANIJOJE

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI - ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

SAVININKAS
(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

JUOZAS KAVALIAUSKAS 
I PrYNA A Nū NEW JFR^EV

1601-3 So. 2-nd Street Tel. DE 4-5136
PHILADELPHIA. PA.

ATSKIRU UŽSAKYMU: 8 sv. lašinių $4.00. 14 sv. cukraus $3.35.
5.1 sv. daniško bekono dėžulėse — $6.15. 5.3 daniško sviesto dėžutėse 
$6.50. 8 sv. medaus — $5.75.

šiomis kainomis pristatome tik į Vokietiją. Vienu doleriu daugiau pri
statymas į kitus kraštus. Pakietai pristatomi nemokamai į vietą per 12 dienų 
Siųsti. užsakymus su mokėjimu (grynais, čekiais arba pašto perlaidomis, 
šiuo adresu:

BALTIC PARCEL SERVICE C0.

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIEN®, 

Savininkė

vaisių aliejaus arba lašinių

Pakietas 7 E $4.25
I. 1 sv. degintos Esco kavos 
8 sv. smulkaus cukraus

Pakietas 4 H _____$5.50
2.5 sv. įvairios rūšies “Hilde
brand" šokolado plytelėse ir 
dėžutėse.

QUALITY MARKET 
; VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

^Amerikos Lietuviu Savaite
inž. dr. A. Nasvytis, J. Leonas, 
Vyt. Pašakarnis, Cezaris Mo- 
destavičius, Aleksandras Laiku 
nas, Gediminas Gudėnas, Rut
kauskas, V. Oniūnaitė ir kt.

Specialių paaiškinimų dis- 
kutantams patiekė pirm. F. 
Mackus, dar plačiau paryškin
damas Sambūrio veiklą.

Naujon Sambūrio valdybon 
išrinkti: inž. dr. Alg. Nasvytis, 
dr. Vladas Ramanauskas, Ce
zaris Modestavičius, Jonas Vir
balis ir J. Gaška, kandidatai: 
Rutkauskas ir J. Leonas.

Revizijos komisijon išrinkti: 
Ant. Vilkaitis, Feliksas Mac- 
kas ir Aleksandras Laikūnas.

18 įvairių Lietuvos universite
tų korporacijų nariai.

Revizijos komisijos praneši
mą pateikė Ant. Vilkutaitis.

Išsivystė gražios kūrybinės 
nuotaikos diskusijos, kuriose 
dalyvavo: dr. Danielius, Dege- 
sys, dr. Vladas Ramanauskas,

Atsiusta paminėti
Romain Rolland: PETRAS 

IR LIUCIJA. Nobelio premijos 
laureto romanas, n laida. Iš
leido Gabija, 335 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y. 112 psl. kai
na $1.20.

Liudas Dovydėnas: PER 
KLAUSUČIŲ ŪLYTĖLŲ. Lietu
voje valstybinę literatūros pre
miją gavusio autoriaus apysa
ka. Išleido Gabija, 335 Union 
Ave., Brooklyn 11, N. Y. 176 
psl., kaina $2.20.

. LINDEN, N. J. — Lindeno 
vaidintojų trupė “Teta iš Ame 
rikos” trijų veiksmų komediją 

-vaidinimui pasirinko pereitą 
vasarą Nežinau ar visur taip 
būna, bet mes darbą pradėda- 
mi neturėjome nei pinigų, nei 
artistų. Režisorius Alf. Petra

itis tuo pačiu laiku verbavo ar
tistus ir ruošė pikniką, iš kurio 
tikėjosi gauti pinigų dekora-

.... pijams ir dar sušelpti lietuviš
kąją šeštadieninę mokyklėlę.

kai kuri visuomenė čia parodė 
savo protestą dėl pereitų metų 
komunistiško pikniko supike- 
tavimo, juo labiau, kad tą die
ną, pagal ankitesnius planus, 
būtų turėjęs būti prokomunis-

dovybė, nenorėdama susilauk- 
ti daugiau piketų ir po to bet 
■Kokių represijų iš miesto val
džios, jiems parko neišnuoma- 

., vo ir perleido mums. Susipra
tusi visuomenė padėties taip 
pat neįvertino ir todėl, vietoj 
laukto .pelno gavom nuostolį.

Vaidintojų sąstatą susirin
kus, repeticijas galėjom daryti 

. tik . vieną kartą savaitėje, nes 
tyleni dirbo fabrikuose dieno
mis, o kiti naktimis. Mūsų te
ta, p. A. Kupinskienė, /persikė
lė Harrisonan ir ten įsigijo ke
pyklą. Ji kepa lietuvišką duo
ną ir tapo .tikra teta iš Ameri
kos. Visi turėjom taikintis prie 
jos galimybių. savaitgaliais 
dažnai visos viešosios patalpos 
būdavo užimtos, todėl tekdavo 
rinktis pas savo tetą į kepyk
lą ir repetuoti Kadangi tru
pės nariai gyveno Lindene, 
Elizabethe, Newarke ir Harri- 
sone, tai ir tą kartą savaitėje 
nevisi dar susirinkdavo. Galop 
fyžomės išeiti scenon? Lapkri
čio 22 d. Elizabethe ir 23 Ke- 
<fny miestuose.

Vaidinimą stebėję scenos 
specialistai profesionalai įver
tino teigiamai. Netrūko ir nei
giamų atsiliepimų. Tačiau ten
ka paminėti, kad tai išplaukė 
tik iš neplataus žmonių rate
lio. Jų vertinimai teisingi. Ne
būdami specialistais profesio
nalais, o vienok tik mėgėjais, 
iki profesionalų lygio, aišku, 
negalėjome tokiose nepalan
kiose sąlygose dasikasti. Ne 
mano reikalas nagrinėti kaip 
ir kur kas vaidino. Publikoje 
matėsi ir korespondentų ir žur 
nalistų. Tegu jie nušviečia.

Iš daugelio tenka nugirsti: 
“Duokit ką nors rimtesnio”. 
Gaila, iš Lietuvos nieko netu
rime atsivežę. Čia Amerikoje 
iš p. J. Oižaūsko ir kitų gautų 
veikalėlių tokių dalykų neturi
me. Būtume labai dėkingi, jei 
kas nors galėtų nurodyti kur 
tokių veikalų galima gauti.

J. Prapuolenis

Mirė V. Makauskas

krtčio 6 d. čia, neilgai sirgęs,

ftU pusbroli Chicago j e ir 
daug pažįstamų Lowell, Mass. 
Vytenis, nors gyveno toli nuo 
lietuviškų sambūrių, bet jais 
Mtat domėjosi, skaitė laikraš-

1610 m. Ir apsigyveno šiame gi 
ttų. apsuptame Maine valsty- 

miestelyje. Jis dirbo papie- 
fto dirbtuvėje. Tai buvo tikrai 
malonaus būdo žmogus, ir 
dteafai jo ilgai pasiges. ILsė- 
idb Mantai. brangus tautieti, 

8amo žemėje.
Juozas Sadauskas

Jau išėjo laukiamas, links
ma:, įvairus, turiningas PELĖ
DOS KALENDORIUS 1953 M. 
Jame telpa daug šaržų, iliustra 
cijų, juokų ir Stalino raudona
sis kampelis. Priede išspaus
dintos KARALIENĖS MICHAL- 
DOS PRANAŠYSTĖS ir NAU
JASIS SAPNININKAS. 128 psl. 
kaina tik $1.20.

Geriausios Kalėdinės Dova
nos — Haufo pasakos I ir II 
210 psl. kaina $2.75. Andersono 
pasakos 210 psl. kaina $2.00. 
A. Vilainis Žemaičių Žemėje 
132 psl. kaina $1.50. Išėjo jau 
9 numeris Pelėdos, o Kalėdinis 
išeis apie šio mėnesio 20 d.
Užsiprenumeravę Pelėdą 1953 

metams ir prisiuntę $4.00, 
gaus Pelėdos Kalendorių dova
nai.

Adresuokite:
PELĖDA, 3153 So. Halsted St. 
Chicago 8, III.

LOS ANGELES, CALIF. — 
Neseniai įsisteigęs Kultūrinis 
Sambūris gruodžio 7 d. turės 
vėl savo susirinkimą, kur bus 
diskutuojama “žemės” ir ’’Li
teratūros Lankų” besireiškian
ti nauja literatūros srovė. Pa
skutiniame susirinkime, kuris 
įvyko lapkričio 9 d., buvo pasi
dalinta mintimis apie moder
nųjį meną. Diskusijoms įvadą 
padarė dail. P. Puzinas.

— Jau pasirodė “Lietuvių 
Dienų” gruodžio mėn. nume
ris. Jame telpa per 40 puošnių 
ir aktualių nuotraukų ir pa
saulio lietuvių gyvenimo bei 
veiklos ir taip pat įdomių 
straipsnių ir beletristikos, žur
nalas turi ir angliškąją dalį.

— “Lietuvių Dienų” leidyk
la jau spausdina prof. “M. Bir
žiškos” “Lietuvių Tautos Ke-

lio” antrąją dalį. Knyga pasi
rodys spaudos rinkoje apie va
sario mėn. vidurį.

— J. Peters (Petraitis), ALT 
vietos skyriaus įpirmimnkas, 
gavo teisėjo vietą. Atsikėlęs į 
Los Angeles miestą iš Chica- 
gos prieš keletą metų.

— Los Angeles miesto uni
versitetuose siekia aukštojo 
mokslo nemažas skaičius lie
tuvių. Organizuojamas Studen 
tų Sąjungos skyrius, visais rei 
kalais kreiptis: D. Karaliūtė, 
816 N. Lafayette Park Place, 
Los Angeles 26, Calif.

— Jau baigiamas paruošti 
biografinis atsižymėjusių lie
tuviškoje veikloje lietuvių var
dynas “Žinomieji Lietuviai”.

J-tis

; Pakietas 5 A .......
I. 1 sv. t degintos Esco

'i 2 sv. lašinių
2 sv. cukraus

'' 2 sv. ryžių
1 sv. kokao
1 sv. pieno miltelių

$6.50 
kavos

Pakietas 8 C $7.50
' 3.5 sv. daniško sviesto

3.5 sv. daniško rūkyto bekono

Pakietas 2 K ....... . . . $5.00
3 sv. įvairios rūšies kalėdinių py 

' ragaičių ir šokolado

NELE M AZALAITE
GREITA PAGALBA

REUMATIŠKI SKAUSMAI

P. O. Box 66 5. Newark 1. N. J

WILLIAM VALAITIS
Visokeriopas automobilių taisymai
730-2 E. Moyamensing Avė

Philadelphia, Pa. 
iei. Howard 8-0596

apysaka. 220 psl.
$2.5 0. Išleido

GABIJA
335 UNION AVENUE.
BROOKLYN H. N. Y.

Deksnio Galinga Mostis. sudaryta iš 
daugelio skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilumą. Šildydama galin
gai. ištarpins reumatiškus skausmus, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
gelbėjo ir tamstai pagelbės, nelauk il- 
gelgėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau bet tuojau įsigyk DEKENS 
OINTMENT, arba rašykite į dirbtu
vę. Kaina 2 oz. $1.00, 4 oz. $2.00. 
Ekstra didelė dėžė — 16 oz. $5.00.

DEKEN’S PRODUCTS

6
Puikaus stiliaus

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

“Pasaulio Lietuviu Žinynas” jau pasirodė
Tai didelio formato (6x9 co-

366 puslapių knyga, ku- 
apstu medžiagos įvairiau
klausimais. Pirmiausia 

krinta graži knygos iš-

įdėtas jos 
gale—išsa- 
ją padaro

kurios

yra kad 
kolonija 

kur apie 
ir reika-

lių) 
rioje 
siais 
akin
vaizda, geras popieris ir pato
gus suplanavimas.

Knygos pradžioje 
smulkus turinys, o 
mus indeksas, kas
labai patogia naudotis kai sku
biai reikia susirasti 
nors lietuvių įstaigos, organi
zacijos ar laikraščio aprašy
mą ar adresą. Indekse taip 
pat surašyti įvairių valstybių 
miestai, kuriuose tik 
ir mažiausia lietuvių 
ir nurodyti puslapiai 
juos ieškoti aprašymų
lingu organizacijų bei įstaigų 
adresų. Kad ir į tolimiausią 
pasaulio užkampį nublokštas 
lietuvis žinyno pagalba leng
vai susiras jam reikalingą lie
tuvių koloniją, įstaigą, para
piją, laikraštį ar organizaciją. 
Lietuviai kultūrininkai: daili
ninkai, teatro darbuotojai, mu 
zikai, dailininkai, profesoriai, 
rašytojai ir žurnalistai sura
šyti alfabetine tvarka atf ki
ruose sąrašuose, kartu nuro
dant ir jų adresus. Panašiai su 
rašyti ir šiapus geležinės už
dangos gyvenantieji lietuviai 
kunigai.

Iš bendrųjų skyrių akin krin 
ta platus skyrius apie JAV-bių 
mokyklų sistemą, įvairias pro
fesijas ir kokio išsimokslinimo 
reikalaujama iš norinčių į jas 
pakliūti, ir net kiek to<e ar ki
toje profesijoje uždirbama. 
Taipgi platokam skyriuje ao- 
žvebrdami JAV-biu imigracijos 
įstatymai, su kuriais tenka su-

sidurti daugeliui Tėvynės 
tekusių lietuvių.

Knygoje pastebėta visa 
naudingų lentelių: palygini
mai angliškosios, amerikoniš- 
sios ir metrinės matų, saikų ir 
svorių sistemos, Lietuvoje var
totų savųs o taipgi rusų bei len 
kų matų sistemos, įvairių ša
lių imigracinės kvotos į JAV- 
bes, mokslo laipsnių, nuotolių, 
pasaulio valiutų, termometrų 
ir t. t.

Ji ypatingai 
naudinga lie-

Paskubom peržvelgus sunku 
duoti išsamų knygos įvertini
mą, bet bendrai galima pasa
kyti, kad joje, ras sau naudin
gų informacijų ir adresų kiek
vienas lietuvis, 
turėtų būti
tuviui kultūrininkui ir visuo
menininkui. P. L. žinyno kai
na — $5.00. Gaunama lietuvių 
knygynuose arba tiesiai iš re
daktoriaus: Mr A. Simutis, 41 
W. 82 St., New York, N. Y.

LIBERTY FEDERAL SAVING* 
AND LOAN ASSOCIATION 

ruM.ipU^
M* NORTH BROAD STRUT 

(Txporu-; A/MFaaa)
Mew Bafldi** Under ConrtrodU,
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SAK-SAK OINTMENT. Nauja 
mostis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimu, stebėtinai grei
tai gelbsti . nuo ODOS IŠBĖRIMO, 
NIEŽCJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ.niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (hemorrhoidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atlete’s foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes, arba pinigus 
grąžinant. Kaina $3.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16tb Street 

and Spring Garden
Tel. LO 7-8662, LO 7-4967 

Bes. Cheltenham 2562
Philadelphia, Pa.

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 
15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 
Tel. LOcust 2-9229

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI 

šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

gaunamos iki Naujų Metų 
boveik ui pu»f kainos

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas
Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti 

patogius ir nebrangius kambarius.

200 North Broad St., Philadelphia, Pa
LOcust 7-9274

WALLY’S
RESTAURANT
Geri žmonės, geri gėrimai, 

geras maistas 
865 BANK STREET 

WATERBURY, CONN.
Tel. 3-9838

KARLONAS 
Fanerai Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

TeL 9-1181

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI.! 
Septynios novelės, bai
sesnės už Upton Sinc- 
lair'io Raišu; Uustruo-

ŠLIUPTARNIAI. Pirma 
knyga, kurioje tiek daug 

' pasakyta apie Amerikos 
lietuvių gyvenimo sunku- 

'' mus, vargus ir kovas dėl 
lietuvybės. 652 pusi., Jo
no šliupo, “dėdės” šerno 
ir kun. Dembskio atvaiz- ' 
dai, kaina tik 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI. Am. 
lietuvių gyvenimo ro- 

’ manas; pirmas apie 
širdj; iliustruotas;

450 
puslapių;
kaina 4 
doleriai. •

STANLEY’SMEAT MARKET
,-'V • -*”r

' KAZYS VALAITIS, Savininkas
PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

808 North 2nd St., Phih.delphla, Pa
MArket 7-1685

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS 

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7tb and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, FA.
TeL PO 5-9566

AMERIKOS KARIUOMENĖ
Pasibaigus II-j am pasauli

niu! karui, bet vėl Korėjoj pra
sidėjus karo veiksmams, JAV- 
bės susirūpino savo' karinėmis 
pajėgomis. Be laivyno, aviaci
jas, ypač stiprinama sausumos 
kariuomenė, susidedanti iš į- 
vairių kariškų dalinių.

Daugiausia noriu liesti sau
sumos kariuomenę (laivynan 
arba aviacijon tepriimami tik 
savanoriai), kurion šaukiami 
jaunuoliai atlikti karinę prie
volę 24 mėnesiams. Gavus 1A 
klasifikaciją ir patikrinus svei 
katą, telieka laukti tik sveiki
nimo iš prezidento, ir po kelių 
savaičių jau jaunuolis įvelka
mas uniformom Pačios pirmo
sios dienos skiriamos supažin
dinti su armijos • gyvenimu, 

" disciplina, kelios paskaitos į- 
vairiomis temomis, įvarus eg
zaminai, kurie visgi jokias pir
menybės nesuteikia, nes vė
liau juos galima perlaikinėti, 
norint atitinkamoj srityj pa
kelti pažymį ir įgyti tuo pir
mumą. Tokia procedūra tęsia
si net kelias dienas, per kurias 
taipgi parengiami dokumentai 
ir paskyrimas į dalini. Pagal 
ką skiriama, sunku spėti, tik 
gal daugiausia tam į-takos tu
ri sveikata — patys stipriau
sieji tenka pėstininkams ir -ar
tilerijai, kiti pereina į kitas 
šakas — transporto, ryšinio, 
inžinerijos ir t. t.

Pasiekus savo dalinį, nes 
dažnokai newyorkietis siun
čiamas net į tolimąją Kalifor
niją ar kitur, prasideda apmo
kymas, trunkąs nuo 6 iki 18 
18 savaičių (priklausomai ku
rioje dalyje tarnaujama). Ap
mokymo metu, be teoretinių 
pamokų, praktiškai supažindi
nama su ginklais ir jų paskir
timi, trumpais manevrais pra
tinama prie niūšio sąlygų. Bai 
gus pagrindinį apmokymą, tę- 

■Siasi, kario, kaip specialisto, 
apmokymas. Tam tikslui yra 
įvairios mokyklos, į kurias kai 
kurie skiriami, kiti patys pasi
renka, o kitiems, nelankius jo
kios mokyklos, tenka vykti už- 
jūrin.

Karių atrinkimas - į užjūrį 
priklauso - tiesiog, - vien tiktai 
nuo kuopos vado, kuris daž
niausiai parenka tuos, kurie 
čia būdami nėra patys reika- 
lingiausieji, tiesa, išimtini at
vejai, kada išsiunčiami ištisi 
daliniai. Paskutiniuoju laiku 
kariai buvę atrenkami pagal 
savo specialybę, įgytą karisko- 

• j e mokykloje ar kitokiu būdu, 
,pav.’ jei jis dirba čia kaip sta-
liūs, ir tokių pareikalauja už
jūris, jis turi vykti. Tai mažu
tis pavyzdėlis, nes tų specialy-
bių yra tūkstančiai, ir visokių 
užjūryje reikia. Pasitaiko net 
savanoriški užsirašymai į To
limuosius Rytus, o ypač Euro-

VYTAUTAS KULPAVIČIUS

pon. Be to, kiekvienas karys 
yra kurio nors ginklo žinovas, 
todėl jis, kaip karys, bet ku
riuo atveju gali būti siunčia
mas ten, kur reikalingas. Prieš 
išvykimą vėl tikrinama sveika
ta^ nebent pats kareivis to ne
pageidauja, bet vistiek įrodo 
savo pajėgumą), vėl vykstan
tiems į frontą specialus apmo
kymas ir tik po įvairių žygių 
tepamato jis fronto linijas, bū 
damas parengtas ir gerai ap
mokytas visokiems netikėtu
mas.

Likusieji JAV-bėse tęsia to
liau apmokymą, taip vadina
mą “on job training”, kur pa
gal savo specialybę dirba raš
tinėse, virtuvėse, dirbtuvėse. 
Yra tiek daug sričių, jog sun
ku čia visas ir beišvardinti. 
Gyvenimas, kaip ir už kariuo
menės, tik daugiau kariškos 
disciplinos bėga vienoda link
me. Darbo valandos nuo 8 iki 
5, nors pats gyvenimas prasi
deda 5:30 vai. ryto rytiniu pa
tikrinimu, apsitvarkymu, pus
ryčiais. 12 vai. pietūs ir po jų 
poilsis iki 1 vai. .po pietų. 5 vai. 
vakare vėliavos nuleidimo a- 
peigos (retreat), paskutiniuo
ju laiku dedikuotas Korėjoje 
žuvufiems, o po to iki kito ry
to kiekvienas gali tvarkytis, 
kas jam patinka. Gi tie, kurie 
turi šeimas ir yra įsikūrę už 
stovyklos, teatvyksta darban 
ar užsiėmimams, nes tik svar
biais atsitikimais būna tebe
šaukiami kitu laiku. Be tiesio
ginių pareigų, vis būna karto
jama bent teoretiškai mūšio 
taktika, nešamos sargybos, bu 
dėjimas ir kt.

Po darbo valandų laikas ski
riamas sau — kas ką nori, tas 
tą daro.. Daugelis vyksta mies
tan pasižmonėti, ’kiti telkiasi 
įvairiuose klubuose, kur kas
dien vis nauja programa ar 
pramogos. Kino teatrai, kur už 
mažą mokestį rodomos naujau 
sios filmos, televizijos kamba
riai, bibliotekos ir skaityklos, 
muzikos kampeliai ir tik ka
riams skirtos krautuvės — tai 
vis vietos, kur> Jaūta praleidžią 
turintieji jo, nės jų stovykloje 
po‘kelias, ir visi gali rasti sau 
nenuobodu kampą kelioms va
landoms. Tie, kurie domisi bet 
kuria nors sporto šaka, gali 
naudotis valdiškais įrankiais 
patalpomis, o įrengtos aikštės 
krepšiniui, futbolui, tenisui 
laisvalaikių sutraukia būrius 
tos šakos entuziastų.

Susirūpinusieji savęs auklė
jimu, tolimesniu ląvinimusi -tu 
ri progos nors ir koresponden-
ciniu būdu tęsti studijas JAV 
universitetuose už visai mažą 
mokestį ar lankyti įvairius kur 
sus čia pat stovykloje.

IŠ ARČIAU
Karo kapelionai, į kuriuos 

galima kreiptis įvairiais klau
simais, visuomet mielai atsa
ko, ir, turėdami daugiau įta
kas nei kai kurie karininkai, 
padeda ne vien tikėjimo daly
kuose, bet ir perkėlimo ar iš
siuntimo į užjūrius ar kituose 
reikaluose. Be jų, dar yra įvai
rios įstaigos, kur kiekvienas 
gali -tikėtis patarimo kasdie
ninėse problemose. Betgi vi
sais atvejais svarbiausia p'r- 
ma kreiptis į savo kuopos va
dą, jam nepajėgiant kurio rei
kalo išspręsti, ieškoti atsaky
mo kitur.

Taip slenka dienos, ir karino 
menė vis žengia pirmyn su gy
venimu, tobulėdama ir nešda
ma apsaugą likuriesiems. Ji 
keičiasi — nauji vis keičia se
nuosius, o tie grįžta atgal i ci
vilinį gyvenimą, kur susiduria 
su daug daugiau įvairių rūpes
čių negu kad kariuomenėj bū
dami.

Korėjos veteranai, nesvarbu 
ar jiems teko išvykti užjūrin, 
ar ne, kaip ir II-jo pasaulinio 
karo dalyviai, turi teisę į įvai
rias privilegijas, ar pirmumus: 
Paskola namams pirkti, teisė 
į mokslą, kur išlaidas paden
gia valstybė ir visą eilę kitų, 
kurias kongresas patvirtino 
praeitoje ar ankstyvesnėse sa
vo sesijose.

Baigdamas noriu pažymėti, 
jog norintieji nuotykių, kelio
nių ar iešką lengvos karjeros 
kelio, tiems visiems JAV ka
riuomenė tai duos gal ne per 
dvejus, bet keliolika tarnybos 
metų.

Gerb. Redaktoriau:
Paskutiniuose Vienybės nu

meriuose, riebiomis raidėmis, 
sielojamasi del žydų* persekio
jimo už Geležinės uždangos. 
Atrodo, kad mūsų brolių lieja
mas kraujas, kuris palyginus 
upeliais bėga, yra menkesnis. 
Aš nenoriu kad kas iš to 
džiaugtųsi bet reik plačiau 
žvelgt į reikalą ir rasite, kad 
tas persekioi’mas režisuoda
mas pačių žydų.

J T Tamstai įdomu tuo rei
kalu pasikeisti mintimi'—pra
šau.

Kadangi žydai dauviausia 
prisideda prie mūsų tautos fi
zinio sunaikinimo, o Tamstos 
tiek dėl jų verkšlenat, prašau 
Tamstos Vienybės man dau
giau nebesiuntinėti ir likusius 
prenumeratos pinivus perduo
ti vietos Balfo skyriui.

Reiškiu pagarbą,
P. Puronas

7 XII-52
Jamsburg, N. J.

Diržienės atminčiai
Prieš keletą metų iš gyvųjų 

tarpo pasitraukusiai Rožei Dir 
žienei atmintį šį šeštadienį, 
gruodžio 13 d. 10 vai ryte, Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
bus mišios, į kurias kviečiami 
visi velionės draugai ir pažįs
tami.

Po apeigų bažnyčioje, Glen 
restorane, 98 Wyckoff Ave., 
bus bendri pietūs, kur taip pat 
vfci maloniai kviečiami.

J. Diržis

Jau išėjo iš spaudos. Gaunama lei
dykloje ir pas spaudos platintijus.

Post Office Box 1291 
STAMFORD,, CONN.

Kaina $2.25

Kai žiema atsilanko Kalifornijoje...

VISKAS LIKO TARTUM PASAKOJE...
Kur dingo jautriųjų laiškų rašytoj ai? — Išsigelbėję, greit pamiršo 

varge pasiLkusius — Pamiršti visi iškilmingi pažadai...

Dar, tur būt, atsimenate 
1948 m.?

Tada jūs iš Vokietijos gau- 
davot kasdien po keletą, o gal 
visą dešimtį . laiškų laiškučių, 
ir mūsiškė spauda nuolatos 
kurstė broliškosios meilės ug
nelę, kad, girdi, tuoj atvažiuos 
tremtiniai ir įpils lietuviško 
garuojančio kraujo. Beje, jūs, 
jei ne kas savaitę, tai bent kas 
mėnesį vilkdavot siuntinius i 
paštą... Ir taip toliau ir taip 
toliau, žodžiu, jūs buvot, jei 
galima sakyti, apsvaigę artimo 
meile.

Ir tuo būdu, ačiū Dievo ma
lonei, amerikiečiams padedant, 
šiame žemyne turime arti 30,- 
000 naujų lietuvių, vien Brook- 
lyne ir apylinkėj jų netoli 3,- 
000.

Dabar 1952 m., ir prašom 
tokį vaizdą. Negaunam, visu 
pirma, dešimties laiškų, nes 
patys geriausi ir jautriausi laiš 
kų rašytojai jau su mumis,, o 
Vokietijoje likę 9,000 ligonių ir 
senelių nejaugi gali savo dre
bančiomis rankomis ką gera 
parašyti. -~

Tiesa, girdim jų aimaną, 
skundą, bet, atsiprašant, ne 
taip, kaip anųjų su išmargini- 
mais Išklotą. Tikrai, žinau, 
kad nuo kaikurių tremtinių 
laiškų seniau Brooklyne mote
rėlės alpdavo!

Nereikia aiškinti, kad da
bartinis "ryšis su tremtiniais 
Vokietijoj čia atvažiavusiųjų 
tremtinių labai menkutis — 
visi pažadai išgaravo, viskas li
ko tartum pasakoje. Tąi žino, 
ne tik Balfo pirmininkas, bet 
kiekvienas naujakurys iš pats 
savęs.

O kaip gL. dabar tasai “ga
ruojantis kraujas” atrodo?

štai tokia tikrovė mano aki
mis.

Balfas — tremtinių remianti 
ir palaiminanti ranka— pašli
jo ant šono. Vos vos galą su 
galu suduria. Naujakuriams — 
bent 90 proc.— Balfas atgie
dos giesmę, nežiūrint dar mie
las irdingų Balfo rankų Vokie
tijoj. Kasmet vis mažiau Balf 
aukojama. Pavyzdžiui, šiemet 
2,000 dol. mažiau kaip pernai. 
Kiek manote, šiemet rinko 
Balfui aukas? Nedaugiau tik
rai 200, o kiti 2,800 — tur būt, 
gėdinosi, ar sau rankų nenorė
jo sutepti, kaip tinka ponai
čiams.

Vienu žodžiu tikrai ne kas.
Man rodos, naujakuriai — 

labai kuklučiai — 90 .proc. jų 
sau tūno, užsidėję juodus aki
nius, kad tiktai jųjų nepažin
tų ir neužkalbintų, į visuome
ninį veikimą, jie žiūri labai 
žvairom.

lir tuvlškal nekalba. Baisu, bet 
atvirom akim einam į bedug- 
n£-

Toliau. Susidaro’ toks i pū- 
dis, kad naujakuriai lyg kokie 
salamenai — viską žino, vLką 
supranta, o kiti — y.pač — se
nieji, tartum iš vidurio kaimo 
apuokai būtų...

Jau netoks velnias, juodas, 
kaip numaliavotas, sakysit. 
Sutinku, bet pagarbinti ir pa
liaupsint! naujakurį jau būtų 
kito reikalas.

Juozas Valtys

PAVYDULINGOJI UOŠVĖ
Apysaka iš netolimos praeities gyvenimo 

2 — Jei butų daugiau keleivių,
Saulei leidžiantis traukinys paliktų lagaminą ir išeitų į 

įvažiavo į švemingeno stotį, kitą vagoną, o dabar negali- 
Vos traukiniui sulėtinus greitį ma, suras. Nežinau, ką jis da-
abudu draugai prišoko prie 
lango . Ir dar jam tebeinant 
Gudas sušuko:

— žandarai!
Jis atsisuko ir griebė už la

gamino.
— Palauk!— sulaikė ji Du- 

buras. • ,
Abudu ir vėl sužiuro ,pro 

langą.
—Kūne reikalas?—paklausė 

Ruginis, bet nei vienas jam ne
atsakė.

Pažvelgė pro langą ir Rugi
nis. Perone stovėjo būrelis 
žandarų ir keletas kareivių. 
Traukiniui sustojus dalis žan
darų nuėjo | prekini vagoną. 
Kiti paliko stovėti. Išlipo kele
tas keleivių ir juos pasitiko 
žandarai. Liepė atidaryti la
gaminus, žiūrėjo 1 portfelius. 
Ir traukinys vėl pajudėjo.- Ru
ginis atsisėdo, bet prieš save* 
tik Duburą berado. Duburas 
šypsojosi. f

— Gudas veža kelis svarus 
sviesto, tai bijo, kad nerastų. 
Atrodo, kad žandarai speku
liantus gaudo. Kvaila būtų 
dėl kelių svarų Įkliūti.

— žinoma, — pritarė Rugi
ais. — Tai ką jis dkrys?

rys. Aš išmesčiau per langą.
— Gaila...
— Geriau negu kalėjimas. 

Nežinau ant kokių pataikysi. 
Jūs žinot... Gudas žvalgosi..,

Tuo metu sugrįžo Gudas. Jis 
laikėsi ramiai, bet iš sučiaup
tų lūpų matėsi vidinis Įtempi
mas.

—Kvočia. Ir kriminalinė po
licija kartu, — pasakė. Lau
kė, ką pasakys Duburas. Du
buras pagalvoja ir atsakė.

— Dar yra laiko, mūsų vago
nas koks devintas. Eik atgal,— 
paliepė lyg viršininkas.

Gudas išėjo.
— Už kelių minučių bus sto

tis, galės išlipti,— samprota
vo Ruginis.

— Neišlips, visose stotyse 
lauks. *

— O gal nelauks?
— Lauks. Visada taip.
Jis atsistojo ir nuėmė laga

miną nuo lentynos.
— Paruošiu jam.
Atsisėdo ir tylėjo. Nieko ne

sakė* ir Ruginis. Jis apžvelgė 
vagoną ir pastebėjo, kad kita
me jo gale tik pora keleivių be
likę. Temo. Artėjo audra. Va
karuose griaudė ir žaibavo.

šaltas vėjas griovęs! per lan
gą ir Ruginis pakilo jį uždary
ti.

— Palikit, atdarą, — sulaikė 
Duburas, — gal prireiks.

Daktaras ir vėl atsisėdo. 
Greitai jėjo Gudas. Jam nepri
ėjus Duburas paliepė.

— Nueik ir atsisėsk netoli 
anų švabų.

Pats .pakilo ir per pus išlin
do per langą, žvalgėsi. Atsisu
ko, pasižiūrėjo į švabus ir, nu
taikęs momentą kai jie nežiū
rėjo, nutvėrė lagaminą iškišo 
per langą ir pats vėl jį laiky
damas persisvėrė. Palaikė ir 
metė griovin. Ruginis matė, 
kaip lagaminas įkrito krūmo
kšniuose ir pasislėpė. Duburas 
atsisėdo į vietą. Jo veidas bu
vo išraudęs, o akių žvilgsnis 
veriantis. Bet jis pradėjo šyp
sotis ir akių žvilgsnis suminkš
tėjo.

— Atlikta.
Ir tuo metu įėjo žandarai, 

juos sekė du pilietiškai apsi
taisę vyrai. Priėjo prie Ruginio 
su Dubura ir paprašė parodyti 
bilietus. Paskui liepė atidary
ti portfelius. Pasižiūrėjo iš 
viršaus ir nuėjo toliau. Jiems 
iš vagono išėjus sugrįžo Gu
das.

— Na kaip? — pasitiko jį 
Duburas.

—Nematė,— atsakė ir atsi
sėdo. Jo žvilgsnis buvo rūstus 
ir rankos kiek drebėjo. Išsi 
traukė cigaretę ir užmiršęs 
pasiūlyti kitiems užsirūkė.

— Reikėjo bent, lagaminą 
pasilikti, — pasakė Ruginis.

— Trauk jį velniai, senas 
buvo, — atsakė Duburas. Gu
das tylėjo.

Traukinys ir vėl lėtėjo prieš 
stotį. Dar minutė ir sustojo. 
Duburas staiga pakilo-ir ištie
sė Ruginiui ranką ?at$isveikin- 
ti.

— O pats kur? r— nustebo 
Ruginis.

Turiu draugą aplankyti. Pa
simatysim! — Ir nuėjo. Rugi
nis nespėjo net susitarimo iš
gerti priimti. Tik Gudas dar 
šūktelėjo:

— Lagamino pajieškok!
— Rytoj!— atkirto Duburas 

ir išėjo. "
— Jūs pats galėtumėt išlip

ti ir susirasti, — patarė Rugi
nis.

Toli liko. Neapsimoka.
— Gal .ponas Duburas su

ras?
— Tas pats! Pas mergą le

kia.
Ruginis nusijuokė.
— Kas nežino Pranuko!
— Durnius, — metė Gudas.
Abudu nutilo. Ruginis žino

jo, kad su Gudu kalbos nebus. 
Atsilošė ir mėgino snausti.

*♦*

Sekmadienio rytą» po pa
maldų, prie bažnyčios stovi

O kiek būta pažadų, iškilmin 
gų pareiškimų su komiteto pir 
mininkų parašais ir antspau
dais Amerikos lietuviams. Gir
di, mes ' kalnus nuversim, tik
tai padėkit! .

Yra naujakurių, kurie sva
joja, jog tremtinių draugijos 
taip pat senienos, nes būtinas 
reikalas — vietoj to namų sa
vininkų draugijos 7r automobi
lininkų klubas. Puiku, niekas* 
to nepavydi. Tiktai, brolel pa- 
pamoksliškai įtariant, netapk’ 
dolerio maišu ir dar lik ir to
liau žmogumi...

Ar naujakuriai tokie tvirti 
lietuviai, kaip sakosi? Hmm. 
Mano supratimu — oi ne. Ne
noriu būti pranašu, ameriko- 
nizmas juos ėda negailestin
gai. Jau po 3 metų girdėti ma
mą sakant: mano dukrelė jau

niavo būreliai žmonių. Kur su
sitiktų, jei ne prie bažnyčios. 
Gyveno po miestą išsisklaidę, 
sa^ų, bendruomenės namų ne
buvo — pažįstamą galėjai nu
tikti tik komiteto koridoriuje, 
tremtinių valgykloje arba prie 
bažnyčios. Patogiausia būdavo 
prie bažnyčios. Visi į lietuviš
kas pamaldas ateidavo. Net ir 
tie, kur save bedieviais vadino, 
nueidavo. Jei ne Dievo pagar
binti, tai nors tautinę pareigą 
atlikti, parodyti savo ryšį su 
tauta ir bendruomene. Kiti 
vien tik .prietelių susitikti atei
davo. Nevienas net bažnyčion 
neįeidavo. Nueidavo prie baž
nyčios prieš pamaldų pabaigą 
ir stovinėdavo bičiulių laukda
mi. Ir kai pasipils visi po pa
maldų ant šventoriaus, tai tik 
klega, ūžia, kaip lietuviškame 
turguje. Ten ir vaizbos reika
lais sutaria, ten ir politinius 
klausimus aptaria ir ką tik be
nori. Kokią valandą zuja, ple
pąs!, kol išsiskirsto.

Nueidavo ir Ruginis, kaip 
sakydavo, patriotinės duoklės 
atlikti. Antrą sekmadienį, po 
atostogų, išėjus jam iš bažny
čios ir pradėjus dairytis kom
panijos liežuvį palaidyti, prie 
jo priėjo Gudas.

■. — Labas! — pasisveikino.
'—Sveikas, sveikas! —Spau

dė jo ranką Ruginis. — Na o 
kur jūsų butelis? Be manęs iš
gėrėt? — juokavo.

Bet Gudas nesišypsojo. Sto
vėjo akis nuleYdęių kaip ir vi
sada ir, atrodė, j ieško žodžių.

— Tai ir pasitikėk draugui, 
— tęsė Ruginis.

— Neišgėrėm. Pranas dar 
nesugrįžo, — atsakė Gudas.

— Tai naujiena! O žmonės 
sako, kad jis ilgiau vienos va
landos prie tos pačios mefgos 
neiškenčia.

— Ponas Rugini-, aš noriu su 
jumis pakalbėti, — labai rim
tai pareiškė Gudas.

— Prašau. Palydėkit mane, 
jei turit laiko, paplepėsiu, — 
sutiko Ruginis. Abudu nuėjo 
gatve. — Na, tai kokios bėdas 
spaudžia? Juk nenutvėrė? — 
paklausė, po ilgesnės tylos, 
Ruginis.

— Praną suėmė, — be įžan
gų išdėjo Gudas.

— Praną? Susimušė, ką?
— Sako, kokią tai bobą api

plėšė.
— Pranas? Iš kur žinai?
— Laišką parašė, buvau nu

važiavęs pamatyti.
— Kur?
— Ten, kur išlipo.
— Papasakok smulkiai.
Ruginio profesinis smalsu

mas nubudo. Gudo žinia pa
dvelkė šviežiu vėjeliu—tai ne 
spekuliacija! Tokių bylu jis 
laukė ir jose rado pasitenki
nimą.

— Jis ginasi, kad nekaltas. 
Sako, aplankė draugą ir grįž
damas rado moteriška ranki
nuką. Pažiūrėjo, kad geras ir 
įsidėjo į portfeli. O stotyje žan 
darai pakratė ir suėmė. Kalti
na. kad užpuolė sena moterj 
gatvėje, apmušė ir atėmė. Pra

ĮSTEIGĖ MENO IR 
LITERATŪROS SEKCIJĄ

“šviesos” sambūrio New 
Yorke kultūrinei veiklai pagi
linti, įsteigė meno ir literatū
ros sekcija, kurios tikslas bus 
supažindinti šviesiečius ir ne 
šviesiečius su meno ir literatū
ros vertybėmis.

Per pirmąjį supažindinimo 
su sekcijos veikla susirinkimą 
lapkričio 27 d. V. Belecko sve
tainėje J. Mačiūiias skaitė 
paskaitą “Meno istorijos siste- 
matizacija*1^ (apie* -ją* plačiau 
bus sekančią savaitę Vienybė
je), pailiustruojant ant ekra
no Metropolitan muziejaus fo
tografijomis. . ;’ų

Gruodžio 6 d. įvykusiame pas 
Z. Novickytę sekcijos narių 
susirinkime, į valdybą išrink
ti: E. Urbaitytė (dailės sritis), 
N. Mačiūnaitė (muzikos^ ir J. 
Kiznis (grožinės literatūros).

Gruodžio 19 d. vykstama pa
sižiūrėti “Amphitryon et Šca- 
pin” dramą, kurioj vaidina žy
mus prancūzų aktorius J. L. 
Barault ir po to bus diskutuo
jama. V. M.

nas prašė, kad jūs gintumėt. 
Sako, užmokės. Aš nuo savęj 
galiu duoti dvidešimt markių.

Gudas įkišo ranką kišenei 
piniginės, o Ruginis tylėjo. ...į 
pinigus net nežiūrėjo. Gudai 
laukė. Paskui staiga paėmė pi’ 
nigus. įsidėjo piniginėn ir ta 
da paklausė?

— Ar tu tiki, kad Prana 
nekaltas?

— Ką aš žinau... Jis taip sa 
ko. , .. ;

— O ką pats manai? ‘
— Ne mano reikalas.
Vėl ėjo tylėdami. Priėji 

skedsgatvį Ruginis ištiesė rai 
ką.

— Dėkui už žinią.
— Sudiev, burbtelėjo Gūdi 

ir nuėjo.
Ruginis palengva nuėjo ‘pa 

kan. ats.sėdo ant suoliuko 
susimąstė. Kad Gudą už to 
veiksmą suimtų, būtų suprai 
tama, į plėšiką jis ir paneš 
jo. Bet Duburas visai kltas l 
pas. A p ūkti, gal net pavog 
jis galėtų, bet ūioteri užpult 
Tačiau Ruginis labiau nei 
kas kitas žinojo, kad žmoga 
išvaizda ir jo vieši veiksmai ( 
visada parodo tikrąjį bCk 
Sėdėjo jis ilgai, kokią vah 
dą Kaip bebūtų, bet tai byle 
kur bus galima Išsitiesti, 
jam tik buvo nesmagu, i 
kaip tik Duburas įlindo.

(Bus daugiau)
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CLEVELANDO LIETUVIU ŽINIOS KALIFORNIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS
CLEVELAND, OffiO.- Gau-

lietuvttkoji kolonija su dideliu

universitetu Tautinių Karpo-

Mackus, kartu nurodydamas,

-4

■4£
Lindeno vaidintojai ir Teta iš Amerikos

K 1

4-

PHILADELPHIA, PA.v a

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

1700 Frankford Ave.,
REgent 9-4156

ne-

eilė

Baras Ir salės pramogoms

i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

I
it

1

DEGTINĖ, VYNAS
N. 2nd STREET,

kckao.
šokolado
cukraus

niaus universiteto teisių fa- 
kultato narys Feliksas Mac-

DIDELĖ NAUJIENA SENIEMS 
IR NAUJIEMS ATEIVIAMS

2 
■>

vairių specialybių asmenų.
Sambūris jau gyvuoja ketvir 

tuosius metas.
Puošnioje lietuviškoje “Tig

ro” kavinėje buvo metinis su-

1 sv. degintos Esco kavos 
sv. 
sv. 
sv. 
sy. 
sv.

Visos 3 knygos tik ui 6 
dolariusl Bat (Ha be
protiškai numušta kai
na galios tik iki Naujų 
Metų. Todėl nedelskite, 
bet kilkite j vok' $4.00 
ir siųskite: DR. ALG. 
MARGERIS, 3325 So. 
Halstad $tw Chicago B, 
III. Persiuntimo kaltus 
apmokame.

A.
ALUS,

2207

P. O. BOX 41, ANSONIA STA.
NEW YORK 23, N. Y.

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ANTHONY BALCHIUNAS. SAV.

113 SOUTH 34th STREET

Pakietas 3 A 
I.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

1113 Mt Vernon Street Telefonas Poplar 411t
PHILADELPHIA PA

Modemiška laidojimo įstaiga; didelė graži koplyčia, erdvi tall *• 
bar* pa k eteringiem* *nteik;ama nakvrnl — viską* nemokamai 

Nelaimė* valanda kreipi iri* i mllm i*ra»<a diena ve nakt) 
— mea viaadot pasirengę rnteikti genansį patarnavimą.

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y.

. ** >

ku ir lietuvišku idealizmu 
tampriai yra sujungęs kelias-

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
‘ TeL Virginia 7-9880

sekretoriavo Veronika Oniū
naitė.

Išsamų plačios veiklos pra-

KALĖDINIAI PAKIBTAI
Į VOKIETIJĄ, ANGLIJĄ IR KITAS ŠALIS PRISTATOMI 

IŠ SANDĖLIŲ HAMBURGE IR DANIJOJE

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI - ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

SAVININKAS
(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

JUOZAS KAVALIAUSKAS 
I PrYNA A Nū NEW JFR^EV

1601-3 So. 2-nd Street Tel. DE 4-5136
PHILADELPHIA. PA.

ATSKIRU UŽSAKYMU: 8 sv. lašinių $4.00. 14 sv. cukraus $3.35.
5.1 sv. daniško bekono dėžulėse — $6.15. 5.3 daniško sviesto dėžutėse 
$6.50. 8 sv. medaus — $5.75.

šiomis kainomis pristatome tik į Vokietiją. Vienu doleriu daugiau pri
statymas į kitus kraštus. Pakietai pristatomi nemokamai į vietą per 12 dienų 
Siųsti. užsakymus su mokėjimu (grynais, čekiais arba pašto perlaidomis, 
šiuo adresu:

BALTIC PARCEL SERVICE C0.

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIEN®, 

Savininkė

vaisių aliejaus arba lašinių

Pakietas 7 E $4.25
I. 1 sv. degintos Esco kavos 
8 sv. smulkaus cukraus

Pakietas 4 H _____$5.50
2.5 sv. įvairios rūšies “Hilde
brand" šokolado plytelėse ir 
dėžutėse.

QUALITY MARKET 
; VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

^Amerikos Lietuviu Savaite
inž. dr. A. Nasvytis, J. Leonas, 
Vyt. Pašakarnis, Cezaris Mo- 
destavičius, Aleksandras Laiku 
nas, Gediminas Gudėnas, Rut
kauskas, V. Oniūnaitė ir kt.

Specialių paaiškinimų dis- 
kutantams patiekė pirm. F. 
Mackus, dar plačiau paryškin
damas Sambūrio veiklą.

Naujon Sambūrio valdybon 
išrinkti: inž. dr. Alg. Nasvytis, 
dr. Vladas Ramanauskas, Ce
zaris Modestavičius, Jonas Vir
balis ir J. Gaška, kandidatai: 
Rutkauskas ir J. Leonas.

Revizijos komisijon išrinkti: 
Ant. Vilkaitis, Feliksas Mac- 
kas ir Aleksandras Laikūnas.

18 įvairių Lietuvos universite
tų korporacijų nariai.

Revizijos komisijos praneši
mą pateikė Ant. Vilkutaitis.

Išsivystė gražios kūrybinės 
nuotaikos diskusijos, kuriose 
dalyvavo: dr. Danielius, Dege- 
sys, dr. Vladas Ramanauskas,

Atsiusta paminėti
Romain Rolland: PETRAS 

IR LIUCIJA. Nobelio premijos 
laureto romanas, n laida. Iš
leido Gabija, 335 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y. 112 psl. kai
na $1.20.

Liudas Dovydėnas: PER 
KLAUSUČIŲ ŪLYTĖLŲ. Lietu
voje valstybinę literatūros pre
miją gavusio autoriaus apysa
ka. Išleido Gabija, 335 Union 
Ave., Brooklyn 11, N. Y. 176 
psl., kaina $2.20.

. LINDEN, N. J. — Lindeno 
vaidintojų trupė “Teta iš Ame 
rikos” trijų veiksmų komediją 

-vaidinimui pasirinko pereitą 
vasarą Nežinau ar visur taip 
būna, bet mes darbą pradėda- 
mi neturėjome nei pinigų, nei 
artistų. Režisorius Alf. Petra

itis tuo pačiu laiku verbavo ar
tistus ir ruošė pikniką, iš kurio 
tikėjosi gauti pinigų dekora-

.... pijams ir dar sušelpti lietuviš
kąją šeštadieninę mokyklėlę.

kai kuri visuomenė čia parodė 
savo protestą dėl pereitų metų 
komunistiško pikniko supike- 
tavimo, juo labiau, kad tą die
ną, pagal ankitesnius planus, 
būtų turėjęs būti prokomunis-

dovybė, nenorėdama susilauk- 
ti daugiau piketų ir po to bet 
■Kokių represijų iš miesto val
džios, jiems parko neišnuoma- 

., vo ir perleido mums. Susipra
tusi visuomenė padėties taip 
pat neįvertino ir todėl, vietoj 
laukto .pelno gavom nuostolį.

Vaidintojų sąstatą susirin
kus, repeticijas galėjom daryti 

. tik . vieną kartą savaitėje, nes 
tyleni dirbo fabrikuose dieno
mis, o kiti naktimis. Mūsų te
ta, p. A. Kupinskienė, /persikė
lė Harrisonan ir ten įsigijo ke
pyklą. Ji kepa lietuvišką duo
ną ir tapo .tikra teta iš Ameri
kos. Visi turėjom taikintis prie 
jos galimybių. savaitgaliais 
dažnai visos viešosios patalpos 
būdavo užimtos, todėl tekdavo 
rinktis pas savo tetą į kepyk
lą ir repetuoti Kadangi tru
pės nariai gyveno Lindene, 
Elizabethe, Newarke ir Harri- 
sone, tai ir tą kartą savaitėje 
nevisi dar susirinkdavo. Galop 
fyžomės išeiti scenon? Lapkri
čio 22 d. Elizabethe ir 23 Ke- 
<fny miestuose.

Vaidinimą stebėję scenos 
specialistai profesionalai įver
tino teigiamai. Netrūko ir nei
giamų atsiliepimų. Tačiau ten
ka paminėti, kad tai išplaukė 
tik iš neplataus žmonių rate
lio. Jų vertinimai teisingi. Ne
būdami specialistais profesio
nalais, o vienok tik mėgėjais, 
iki profesionalų lygio, aišku, 
negalėjome tokiose nepalan
kiose sąlygose dasikasti. Ne 
mano reikalas nagrinėti kaip 
ir kur kas vaidino. Publikoje 
matėsi ir korespondentų ir žur 
nalistų. Tegu jie nušviečia.

Iš daugelio tenka nugirsti: 
“Duokit ką nors rimtesnio”. 
Gaila, iš Lietuvos nieko netu
rime atsivežę. Čia Amerikoje 
iš p. J. Oižaūsko ir kitų gautų 
veikalėlių tokių dalykų neturi
me. Būtume labai dėkingi, jei 
kas nors galėtų nurodyti kur 
tokių veikalų galima gauti.

J. Prapuolenis

Mirė V. Makauskas

krtčio 6 d. čia, neilgai sirgęs,

ftU pusbroli Chicago j e ir 
daug pažįstamų Lowell, Mass. 
Vytenis, nors gyveno toli nuo 
lietuviškų sambūrių, bet jais 
Mtat domėjosi, skaitė laikraš-

1610 m. Ir apsigyveno šiame gi 
ttų. apsuptame Maine valsty- 

miestelyje. Jis dirbo papie- 
fto dirbtuvėje. Tai buvo tikrai 
malonaus būdo žmogus, ir 
dteafai jo ilgai pasiges. ILsė- 
idb Mantai. brangus tautieti, 

8amo žemėje.
Juozas Sadauskas

Jau išėjo laukiamas, links
ma:, įvairus, turiningas PELĖ
DOS KALENDORIUS 1953 M. 
Jame telpa daug šaržų, iliustra 
cijų, juokų ir Stalino raudona
sis kampelis. Priede išspaus
dintos KARALIENĖS MICHAL- 
DOS PRANAŠYSTĖS ir NAU
JASIS SAPNININKAS. 128 psl. 
kaina tik $1.20.

Geriausios Kalėdinės Dova
nos — Haufo pasakos I ir II 
210 psl. kaina $2.75. Andersono 
pasakos 210 psl. kaina $2.00. 
A. Vilainis Žemaičių Žemėje 
132 psl. kaina $1.50. Išėjo jau 
9 numeris Pelėdos, o Kalėdinis 
išeis apie šio mėnesio 20 d.
Užsiprenumeravę Pelėdą 1953 

metams ir prisiuntę $4.00, 
gaus Pelėdos Kalendorių dova
nai.

Adresuokite:
PELĖDA, 3153 So. Halsted St. 
Chicago 8, III.

LOS ANGELES, CALIF. — 
Neseniai įsisteigęs Kultūrinis 
Sambūris gruodžio 7 d. turės 
vėl savo susirinkimą, kur bus 
diskutuojama “žemės” ir ’’Li
teratūros Lankų” besireiškian
ti nauja literatūros srovė. Pa
skutiniame susirinkime, kuris 
įvyko lapkričio 9 d., buvo pasi
dalinta mintimis apie moder
nųjį meną. Diskusijoms įvadą 
padarė dail. P. Puzinas.

— Jau pasirodė “Lietuvių 
Dienų” gruodžio mėn. nume
ris. Jame telpa per 40 puošnių 
ir aktualių nuotraukų ir pa
saulio lietuvių gyvenimo bei 
veiklos ir taip pat įdomių 
straipsnių ir beletristikos, žur
nalas turi ir angliškąją dalį.

— “Lietuvių Dienų” leidyk
la jau spausdina prof. “M. Bir
žiškos” “Lietuvių Tautos Ke-

lio” antrąją dalį. Knyga pasi
rodys spaudos rinkoje apie va
sario mėn. vidurį.

— J. Peters (Petraitis), ALT 
vietos skyriaus įpirmimnkas, 
gavo teisėjo vietą. Atsikėlęs į 
Los Angeles miestą iš Chica- 
gos prieš keletą metų.

— Los Angeles miesto uni
versitetuose siekia aukštojo 
mokslo nemažas skaičius lie
tuvių. Organizuojamas Studen 
tų Sąjungos skyrius, visais rei 
kalais kreiptis: D. Karaliūtė, 
816 N. Lafayette Park Place, 
Los Angeles 26, Calif.

— Jau baigiamas paruošti 
biografinis atsižymėjusių lie
tuviškoje veikloje lietuvių var
dynas “Žinomieji Lietuviai”.

J-tis

; Pakietas 5 A .......
I. 1 sv. t degintos Esco

'i 2 sv. lašinių
2 sv. cukraus

'' 2 sv. ryžių
1 sv. kokao
1 sv. pieno miltelių

$6.50 
kavos

Pakietas 8 C $7.50
' 3.5 sv. daniško sviesto

3.5 sv. daniško rūkyto bekono

Pakietas 2 K ....... . . . $5.00
3 sv. įvairios rūšies kalėdinių py 

' ragaičių ir šokolado

NELE M AZALAITE
GREITA PAGALBA

REUMATIŠKI SKAUSMAI

P. O. Box 66 5. Newark 1. N. J

WILLIAM VALAITIS
Visokeriopas automobilių taisymai
730-2 E. Moyamensing Avė

Philadelphia, Pa. 
iei. Howard 8-0596

apysaka. 220 psl.
$2.5 0. Išleido

GABIJA
335 UNION AVENUE.
BROOKLYN H. N. Y.

Deksnio Galinga Mostis. sudaryta iš 
daugelio skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilumą. Šildydama galin
gai. ištarpins reumatiškus skausmus, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
gelbėjo ir tamstai pagelbės, nelauk il- 
gelgėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau bet tuojau įsigyk DEKENS 
OINTMENT, arba rašykite į dirbtu
vę. Kaina 2 oz. $1.00, 4 oz. $2.00. 
Ekstra didelė dėžė — 16 oz. $5.00.

DEKEN’S PRODUCTS

6
Puikaus stiliaus

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

“Pasaulio Lietuviu Žinynas” jau pasirodė
Tai didelio formato (6x9 co-

366 puslapių knyga, ku- 
apstu medžiagos įvairiau
klausimais. Pirmiausia 

krinta graži knygos iš-

įdėtas jos 
gale—išsa- 
ją padaro

kurios

yra kad 
kolonija 

kur apie 
ir reika-

lių) 
rioje 
siais 
akin
vaizda, geras popieris ir pato
gus suplanavimas.

Knygos pradžioje 
smulkus turinys, o 
mus indeksas, kas
labai patogia naudotis kai sku
biai reikia susirasti 
nors lietuvių įstaigos, organi
zacijos ar laikraščio aprašy
mą ar adresą. Indekse taip 
pat surašyti įvairių valstybių 
miestai, kuriuose tik 
ir mažiausia lietuvių 
ir nurodyti puslapiai 
juos ieškoti aprašymų
lingu organizacijų bei įstaigų 
adresų. Kad ir į tolimiausią 
pasaulio užkampį nublokštas 
lietuvis žinyno pagalba leng
vai susiras jam reikalingą lie
tuvių koloniją, įstaigą, para
piją, laikraštį ar organizaciją. 
Lietuviai kultūrininkai: daili
ninkai, teatro darbuotojai, mu 
zikai, dailininkai, profesoriai, 
rašytojai ir žurnalistai sura
šyti alfabetine tvarka atf ki
ruose sąrašuose, kartu nuro
dant ir jų adresus. Panašiai su 
rašyti ir šiapus geležinės už
dangos gyvenantieji lietuviai 
kunigai.

Iš bendrųjų skyrių akin krin 
ta platus skyrius apie JAV-bių 
mokyklų sistemą, įvairias pro
fesijas ir kokio išsimokslinimo 
reikalaujama iš norinčių į jas 
pakliūti, ir net kiek to<e ar ki
toje profesijoje uždirbama. 
Taipgi platokam skyriuje ao- 
žvebrdami JAV-biu imigracijos 
įstatymai, su kuriais tenka su-

sidurti daugeliui Tėvynės 
tekusių lietuvių.

Knygoje pastebėta visa 
naudingų lentelių: palygini
mai angliškosios, amerikoniš- 
sios ir metrinės matų, saikų ir 
svorių sistemos, Lietuvoje var
totų savųs o taipgi rusų bei len 
kų matų sistemos, įvairių ša
lių imigracinės kvotos į JAV- 
bes, mokslo laipsnių, nuotolių, 
pasaulio valiutų, termometrų 
ir t. t.

Ji ypatingai 
naudinga lie-

Paskubom peržvelgus sunku 
duoti išsamų knygos įvertini
mą, bet bendrai galima pasa
kyti, kad joje, ras sau naudin
gų informacijų ir adresų kiek
vienas lietuvis, 
turėtų būti
tuviui kultūrininkui ir visuo
menininkui. P. L. žinyno kai
na — $5.00. Gaunama lietuvių 
knygynuose arba tiesiai iš re
daktoriaus: Mr A. Simutis, 41 
W. 82 St., New York, N. Y.
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SAK-SAK OINTMENT. Nauja 
mostis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimu, stebėtinai grei
tai gelbsti . nuo ODOS IŠBĖRIMO, 
NIEŽCJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ.niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (hemorrhoidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atlete’s foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes, arba pinigus 
grąžinant. Kaina $3.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16tb Street 

and Spring Garden
Tel. LO 7-8662, LO 7-4967 

Bes. Cheltenham 2562
Philadelphia, Pa.

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 
15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 
Tel. LOcust 2-9229

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI 

šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

gaunamos iki Naujų Metų 
boveik ui pu»f kainos

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas
Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti 

patogius ir nebrangius kambarius.

200 North Broad St., Philadelphia, Pa
LOcust 7-9274

WALLY’S
RESTAURANT
Geri žmonės, geri gėrimai, 

geras maistas 
865 BANK STREET 

WATERBURY, CONN.
Tel. 3-9838

KARLONAS 
Fanerai Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

TeL 9-1181

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI.! 
Septynios novelės, bai
sesnės už Upton Sinc- 
lair'io Raišu; Uustruo-

ŠLIUPTARNIAI. Pirma 
knyga, kurioje tiek daug 

' pasakyta apie Amerikos 
lietuvių gyvenimo sunku- 

'' mus, vargus ir kovas dėl 
lietuvybės. 652 pusi., Jo
no šliupo, “dėdės” šerno 
ir kun. Dembskio atvaiz- ' 
dai, kaina tik 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI. Am. 
lietuvių gyvenimo ro- 

’ manas; pirmas apie 
širdj; iliustruotas;

450 
puslapių;
kaina 4 
doleriai. •

STANLEY’SMEAT MARKET
,-'V • -*”r

' KAZYS VALAITIS, Savininkas
PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

808 North 2nd St., Phih.delphla, Pa
MArket 7-1685

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS 

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7tb and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, FA.
TeL PO 5-9566

AMERIKOS KARIUOMENĖ
Pasibaigus II-j am pasauli

niu! karui, bet vėl Korėjoj pra
sidėjus karo veiksmams, JAV- 
bės susirūpino savo' karinėmis 
pajėgomis. Be laivyno, aviaci
jas, ypač stiprinama sausumos 
kariuomenė, susidedanti iš į- 
vairių kariškų dalinių.

Daugiausia noriu liesti sau
sumos kariuomenę (laivynan 
arba aviacijon tepriimami tik 
savanoriai), kurion šaukiami 
jaunuoliai atlikti karinę prie
volę 24 mėnesiams. Gavus 1A 
klasifikaciją ir patikrinus svei 
katą, telieka laukti tik sveiki
nimo iš prezidento, ir po kelių 
savaičių jau jaunuolis įvelka
mas uniformom Pačios pirmo
sios dienos skiriamos supažin
dinti su armijos • gyvenimu, 

" disciplina, kelios paskaitos į- 
vairiomis temomis, įvarus eg
zaminai, kurie visgi jokias pir
menybės nesuteikia, nes vė
liau juos galima perlaikinėti, 
norint atitinkamoj srityj pa
kelti pažymį ir įgyti tuo pir
mumą. Tokia procedūra tęsia
si net kelias dienas, per kurias 
taipgi parengiami dokumentai 
ir paskyrimas į dalini. Pagal 
ką skiriama, sunku spėti, tik 
gal daugiausia tam į-takos tu
ri sveikata — patys stipriau
sieji tenka pėstininkams ir -ar
tilerijai, kiti pereina į kitas 
šakas — transporto, ryšinio, 
inžinerijos ir t. t.

Pasiekus savo dalinį, nes 
dažnokai newyorkietis siun
čiamas net į tolimąją Kalifor
niją ar kitur, prasideda apmo
kymas, trunkąs nuo 6 iki 18 
18 savaičių (priklausomai ku
rioje dalyje tarnaujama). Ap
mokymo metu, be teoretinių 
pamokų, praktiškai supažindi
nama su ginklais ir jų paskir
timi, trumpais manevrais pra
tinama prie niūšio sąlygų. Bai 
gus pagrindinį apmokymą, tę- 

■Siasi, kario, kaip specialisto, 
apmokymas. Tam tikslui yra 
įvairios mokyklos, į kurias kai 
kurie skiriami, kiti patys pasi
renka, o kitiems, nelankius jo
kios mokyklos, tenka vykti už- 
jūrin.

Karių atrinkimas - į užjūrį 
priklauso - tiesiog, - vien tiktai 
nuo kuopos vado, kuris daž
niausiai parenka tuos, kurie 
čia būdami nėra patys reika- 
lingiausieji, tiesa, išimtini at
vejai, kada išsiunčiami ištisi 
daliniai. Paskutiniuoju laiku 
kariai buvę atrenkami pagal 
savo specialybę, įgytą karisko- 

• j e mokykloje ar kitokiu būdu, 
,pav.’ jei jis dirba čia kaip sta-
liūs, ir tokių pareikalauja už
jūris, jis turi vykti. Tai mažu
tis pavyzdėlis, nes tų specialy-
bių yra tūkstančiai, ir visokių 
užjūryje reikia. Pasitaiko net 
savanoriški užsirašymai į To
limuosius Rytus, o ypač Euro-

VYTAUTAS KULPAVIČIUS

pon. Be to, kiekvienas karys 
yra kurio nors ginklo žinovas, 
todėl jis, kaip karys, bet ku
riuo atveju gali būti siunčia
mas ten, kur reikalingas. Prieš 
išvykimą vėl tikrinama sveika
ta^ nebent pats kareivis to ne
pageidauja, bet vistiek įrodo 
savo pajėgumą), vėl vykstan
tiems į frontą specialus apmo
kymas ir tik po įvairių žygių 
tepamato jis fronto linijas, bū 
damas parengtas ir gerai ap
mokytas visokiems netikėtu
mas.

Likusieji JAV-bėse tęsia to
liau apmokymą, taip vadina
mą “on job training”, kur pa
gal savo specialybę dirba raš
tinėse, virtuvėse, dirbtuvėse. 
Yra tiek daug sričių, jog sun
ku čia visas ir beišvardinti. 
Gyvenimas, kaip ir už kariuo
menės, tik daugiau kariškos 
disciplinos bėga vienoda link
me. Darbo valandos nuo 8 iki 
5, nors pats gyvenimas prasi
deda 5:30 vai. ryto rytiniu pa
tikrinimu, apsitvarkymu, pus
ryčiais. 12 vai. pietūs ir po jų 
poilsis iki 1 vai. .po pietų. 5 vai. 
vakare vėliavos nuleidimo a- 
peigos (retreat), paskutiniuo
ju laiku dedikuotas Korėjoje 
žuvufiems, o po to iki kito ry
to kiekvienas gali tvarkytis, 
kas jam patinka. Gi tie, kurie 
turi šeimas ir yra įsikūrę už 
stovyklos, teatvyksta darban 
ar užsiėmimams, nes tik svar
biais atsitikimais būna tebe
šaukiami kitu laiku. Be tiesio
ginių pareigų, vis būna karto
jama bent teoretiškai mūšio 
taktika, nešamos sargybos, bu 
dėjimas ir kt.

Po darbo valandų laikas ski
riamas sau — kas ką nori, tas 
tą daro.. Daugelis vyksta mies
tan pasižmonėti, ’kiti telkiasi 
įvairiuose klubuose, kur kas
dien vis nauja programa ar 
pramogos. Kino teatrai, kur už 
mažą mokestį rodomos naujau 
sios filmos, televizijos kamba
riai, bibliotekos ir skaityklos, 
muzikos kampeliai ir tik ka
riams skirtos krautuvės — tai 
vis vietos, kur> Jaūta praleidžią 
turintieji jo, nės jų stovykloje 
po‘kelias, ir visi gali rasti sau 
nenuobodu kampą kelioms va
landoms. Tie, kurie domisi bet 
kuria nors sporto šaka, gali 
naudotis valdiškais įrankiais 
patalpomis, o įrengtos aikštės 
krepšiniui, futbolui, tenisui 
laisvalaikių sutraukia būrius 
tos šakos entuziastų.

Susirūpinusieji savęs auklė
jimu, tolimesniu ląvinimusi -tu 
ri progos nors ir koresponden-
ciniu būdu tęsti studijas JAV 
universitetuose už visai mažą 
mokestį ar lankyti įvairius kur 
sus čia pat stovykloje.

IŠ ARČIAU
Karo kapelionai, į kuriuos 

galima kreiptis įvairiais klau
simais, visuomet mielai atsa
ko, ir, turėdami daugiau įta
kas nei kai kurie karininkai, 
padeda ne vien tikėjimo daly
kuose, bet ir perkėlimo ar iš
siuntimo į užjūrius ar kituose 
reikaluose. Be jų, dar yra įvai
rios įstaigos, kur kiekvienas 
gali -tikėtis patarimo kasdie
ninėse problemose. Betgi vi
sais atvejais svarbiausia p'r- 
ma kreiptis į savo kuopos va
dą, jam nepajėgiant kurio rei
kalo išspręsti, ieškoti atsaky
mo kitur.

Taip slenka dienos, ir karino 
menė vis žengia pirmyn su gy
venimu, tobulėdama ir nešda
ma apsaugą likuriesiems. Ji 
keičiasi — nauji vis keičia se
nuosius, o tie grįžta atgal i ci
vilinį gyvenimą, kur susiduria 
su daug daugiau įvairių rūpes
čių negu kad kariuomenėj bū
dami.

Korėjos veteranai, nesvarbu 
ar jiems teko išvykti užjūrin, 
ar ne, kaip ir II-jo pasaulinio 
karo dalyviai, turi teisę į įvai
rias privilegijas, ar pirmumus: 
Paskola namams pirkti, teisė 
į mokslą, kur išlaidas paden
gia valstybė ir visą eilę kitų, 
kurias kongresas patvirtino 
praeitoje ar ankstyvesnėse sa
vo sesijose.

Baigdamas noriu pažymėti, 
jog norintieji nuotykių, kelio
nių ar iešką lengvos karjeros 
kelio, tiems visiems JAV ka
riuomenė tai duos gal ne per 
dvejus, bet keliolika tarnybos 
metų.

Gerb. Redaktoriau:
Paskutiniuose Vienybės nu

meriuose, riebiomis raidėmis, 
sielojamasi del žydų* persekio
jimo už Geležinės uždangos. 
Atrodo, kad mūsų brolių lieja
mas kraujas, kuris palyginus 
upeliais bėga, yra menkesnis. 
Aš nenoriu kad kas iš to 
džiaugtųsi bet reik plačiau 
žvelgt į reikalą ir rasite, kad 
tas persekioi’mas režisuoda
mas pačių žydų.

J T Tamstai įdomu tuo rei
kalu pasikeisti mintimi'—pra
šau.

Kadangi žydai dauviausia 
prisideda prie mūsų tautos fi
zinio sunaikinimo, o Tamstos 
tiek dėl jų verkšlenat, prašau 
Tamstos Vienybės man dau
giau nebesiuntinėti ir likusius 
prenumeratos pinivus perduo
ti vietos Balfo skyriui.

Reiškiu pagarbą,
P. Puronas

7 XII-52
Jamsburg, N. J.

Diržienės atminčiai
Prieš keletą metų iš gyvųjų 

tarpo pasitraukusiai Rožei Dir 
žienei atmintį šį šeštadienį, 
gruodžio 13 d. 10 vai ryte, Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
bus mišios, į kurias kviečiami 
visi velionės draugai ir pažįs
tami.

Po apeigų bažnyčioje, Glen 
restorane, 98 Wyckoff Ave., 
bus bendri pietūs, kur taip pat 
vfci maloniai kviečiami.

J. Diržis

Jau išėjo iš spaudos. Gaunama lei
dykloje ir pas spaudos platintijus.

Post Office Box 1291 
STAMFORD,, CONN.

Kaina $2.25

Kai žiema atsilanko Kalifornijoje...

VISKAS LIKO TARTUM PASAKOJE...
Kur dingo jautriųjų laiškų rašytoj ai? — Išsigelbėję, greit pamiršo 

varge pasiLkusius — Pamiršti visi iškilmingi pažadai...

Dar, tur būt, atsimenate 
1948 m.?

Tada jūs iš Vokietijos gau- 
davot kasdien po keletą, o gal 
visą dešimtį . laiškų laiškučių, 
ir mūsiškė spauda nuolatos 
kurstė broliškosios meilės ug
nelę, kad, girdi, tuoj atvažiuos 
tremtiniai ir įpils lietuviško 
garuojančio kraujo. Beje, jūs, 
jei ne kas savaitę, tai bent kas 
mėnesį vilkdavot siuntinius i 
paštą... Ir taip toliau ir taip 
toliau, žodžiu, jūs buvot, jei 
galima sakyti, apsvaigę artimo 
meile.

Ir tuo būdu, ačiū Dievo ma
lonei, amerikiečiams padedant, 
šiame žemyne turime arti 30,- 
000 naujų lietuvių, vien Brook- 
lyne ir apylinkėj jų netoli 3,- 
000.

Dabar 1952 m., ir prašom 
tokį vaizdą. Negaunam, visu 
pirma, dešimties laiškų, nes 
patys geriausi ir jautriausi laiš 
kų rašytojai jau su mumis,, o 
Vokietijoje likę 9,000 ligonių ir 
senelių nejaugi gali savo dre
bančiomis rankomis ką gera 
parašyti. -~

Tiesa, girdim jų aimaną, 
skundą, bet, atsiprašant, ne 
taip, kaip anųjų su išmargini- 
mais Išklotą. Tikrai, žinau, 
kad nuo kaikurių tremtinių 
laiškų seniau Brooklyne mote
rėlės alpdavo!

Nereikia aiškinti, kad da
bartinis "ryšis su tremtiniais 
Vokietijoj čia atvažiavusiųjų 
tremtinių labai menkutis — 
visi pažadai išgaravo, viskas li
ko tartum pasakoje. Tąi žino, 
ne tik Balfo pirmininkas, bet 
kiekvienas naujakurys iš pats 
savęs.

O kaip gL. dabar tasai “ga
ruojantis kraujas” atrodo?

štai tokia tikrovė mano aki
mis.

Balfas — tremtinių remianti 
ir palaiminanti ranka— pašli
jo ant šono. Vos vos galą su 
galu suduria. Naujakuriams — 
bent 90 proc.— Balfas atgie
dos giesmę, nežiūrint dar mie
las irdingų Balfo rankų Vokie
tijoj. Kasmet vis mažiau Balf 
aukojama. Pavyzdžiui, šiemet 
2,000 dol. mažiau kaip pernai. 
Kiek manote, šiemet rinko 
Balfui aukas? Nedaugiau tik
rai 200, o kiti 2,800 — tur būt, 
gėdinosi, ar sau rankų nenorė
jo sutepti, kaip tinka ponai
čiams.

Vienu žodžiu tikrai ne kas.
Man rodos, naujakuriai — 

labai kuklučiai — 90 .proc. jų 
sau tūno, užsidėję juodus aki
nius, kad tiktai jųjų nepažin
tų ir neužkalbintų, į visuome
ninį veikimą, jie žiūri labai 
žvairom.

lir tuvlškal nekalba. Baisu, bet 
atvirom akim einam į bedug- 
n£-

Toliau. Susidaro’ toks i pū- 
dis, kad naujakuriai lyg kokie 
salamenai — viską žino, vLką 
supranta, o kiti — y.pač — se
nieji, tartum iš vidurio kaimo 
apuokai būtų...

Jau netoks velnias, juodas, 
kaip numaliavotas, sakysit. 
Sutinku, bet pagarbinti ir pa
liaupsint! naujakurį jau būtų 
kito reikalas.

Juozas Valtys

PAVYDULINGOJI UOŠVĖ
Apysaka iš netolimos praeities gyvenimo 

2 — Jei butų daugiau keleivių,
Saulei leidžiantis traukinys paliktų lagaminą ir išeitų į 

įvažiavo į švemingeno stotį, kitą vagoną, o dabar negali- 
Vos traukiniui sulėtinus greitį ma, suras. Nežinau, ką jis da-
abudu draugai prišoko prie 
lango . Ir dar jam tebeinant 
Gudas sušuko:

— žandarai!
Jis atsisuko ir griebė už la

gamino.
— Palauk!— sulaikė ji Du- 

buras. • ,
Abudu ir vėl sužiuro ,pro 

langą.
—Kūne reikalas?—paklausė 

Ruginis, bet nei vienas jam ne
atsakė.

Pažvelgė pro langą ir Rugi
nis. Perone stovėjo būrelis 
žandarų ir keletas kareivių. 
Traukiniui sustojus dalis žan
darų nuėjo | prekini vagoną. 
Kiti paliko stovėti. Išlipo kele
tas keleivių ir juos pasitiko 
žandarai. Liepė atidaryti la
gaminus, žiūrėjo 1 portfelius. 
Ir traukinys vėl pajudėjo.- Ru
ginis atsisėdo, bet prieš save* 
tik Duburą berado. Duburas 
šypsojosi. f

— Gudas veža kelis svarus 
sviesto, tai bijo, kad nerastų. 
Atrodo, kad žandarai speku
liantus gaudo. Kvaila būtų 
dėl kelių svarų Įkliūti.

— žinoma, — pritarė Rugi
ais. — Tai ką jis dkrys?

rys. Aš išmesčiau per langą.
— Gaila...
— Geriau negu kalėjimas. 

Nežinau ant kokių pataikysi. 
Jūs žinot... Gudas žvalgosi..,

Tuo metu sugrįžo Gudas. Jis 
laikėsi ramiai, bet iš sučiaup
tų lūpų matėsi vidinis Įtempi
mas.

—Kvočia. Ir kriminalinė po
licija kartu, — pasakė. Lau
kė, ką pasakys Duburas. Du
buras pagalvoja ir atsakė.

— Dar yra laiko, mūsų vago
nas koks devintas. Eik atgal,— 
paliepė lyg viršininkas.

Gudas išėjo.
— Už kelių minučių bus sto

tis, galės išlipti,— samprota
vo Ruginis.

— Neišlips, visose stotyse 
lauks. *

— O gal nelauks?
— Lauks. Visada taip.
Jis atsistojo ir nuėmė laga

miną nuo lentynos.
— Paruošiu jam.
Atsisėdo ir tylėjo. Nieko ne

sakė* ir Ruginis. Jis apžvelgė 
vagoną ir pastebėjo, kad kita
me jo gale tik pora keleivių be
likę. Temo. Artėjo audra. Va
karuose griaudė ir žaibavo.

šaltas vėjas griovęs! per lan
gą ir Ruginis pakilo jį uždary
ti.

— Palikit, atdarą, — sulaikė 
Duburas, — gal prireiks.

Daktaras ir vėl atsisėdo. 
Greitai jėjo Gudas. Jam nepri
ėjus Duburas paliepė.

— Nueik ir atsisėsk netoli 
anų švabų.

Pats .pakilo ir per pus išlin
do per langą, žvalgėsi. Atsisu
ko, pasižiūrėjo į švabus ir, nu
taikęs momentą kai jie nežiū
rėjo, nutvėrė lagaminą iškišo 
per langą ir pats vėl jį laiky
damas persisvėrė. Palaikė ir 
metė griovin. Ruginis matė, 
kaip lagaminas įkrito krūmo
kšniuose ir pasislėpė. Duburas 
atsisėdo į vietą. Jo veidas bu
vo išraudęs, o akių žvilgsnis 
veriantis. Bet jis pradėjo šyp
sotis ir akių žvilgsnis suminkš
tėjo.

— Atlikta.
Ir tuo metu įėjo žandarai, 

juos sekė du pilietiškai apsi
taisę vyrai. Priėjo prie Ruginio 
su Dubura ir paprašė parodyti 
bilietus. Paskui liepė atidary
ti portfelius. Pasižiūrėjo iš 
viršaus ir nuėjo toliau. Jiems 
iš vagono išėjus sugrįžo Gu
das.

— Na kaip? — pasitiko jį 
Duburas.

—Nematė,— atsakė ir atsi
sėdo. Jo žvilgsnis buvo rūstus 
ir rankos kiek drebėjo. Išsi 
traukė cigaretę ir užmiršęs 
pasiūlyti kitiems užsirūkė.

— Reikėjo bent, lagaminą 
pasilikti, — pasakė Ruginis.

— Trauk jį velniai, senas 
buvo, — atsakė Duburas. Gu
das tylėjo.

Traukinys ir vėl lėtėjo prieš 
stotį. Dar minutė ir sustojo. 
Duburas staiga pakilo-ir ištie
sė Ruginiui ranką ?at$isveikin- 
ti.

— O pats kur? r— nustebo 
Ruginis.

Turiu draugą aplankyti. Pa
simatysim! — Ir nuėjo. Rugi
nis nespėjo net susitarimo iš
gerti priimti. Tik Gudas dar 
šūktelėjo:

— Lagamino pajieškok!
— Rytoj!— atkirto Duburas 

ir išėjo. "
— Jūs pats galėtumėt išlip

ti ir susirasti, — patarė Rugi
nis.

Toli liko. Neapsimoka.
— Gal .ponas Duburas su

ras?
— Tas pats! Pas mergą le

kia.
Ruginis nusijuokė.
— Kas nežino Pranuko!
— Durnius, — metė Gudas.
Abudu nutilo. Ruginis žino

jo, kad su Gudu kalbos nebus. 
Atsilošė ir mėgino snausti.

*♦*

Sekmadienio rytą» po pa
maldų, prie bažnyčios stovi

O kiek būta pažadų, iškilmin 
gų pareiškimų su komiteto pir 
mininkų parašais ir antspau
dais Amerikos lietuviams. Gir
di, mes ' kalnus nuversim, tik
tai padėkit! .

Yra naujakurių, kurie sva
joja, jog tremtinių draugijos 
taip pat senienos, nes būtinas 
reikalas — vietoj to namų sa
vininkų draugijos 7r automobi
lininkų klubas. Puiku, niekas* 
to nepavydi. Tiktai, brolel pa- 
pamoksliškai įtariant, netapk’ 
dolerio maišu ir dar lik ir to
liau žmogumi...

Ar naujakuriai tokie tvirti 
lietuviai, kaip sakosi? Hmm. 
Mano supratimu — oi ne. Ne
noriu būti pranašu, ameriko- 
nizmas juos ėda negailestin
gai. Jau po 3 metų girdėti ma
mą sakant: mano dukrelė jau

niavo būreliai žmonių. Kur su
sitiktų, jei ne prie bažnyčios. 
Gyveno po miestą išsisklaidę, 
sa^ų, bendruomenės namų ne
buvo — pažįstamą galėjai nu
tikti tik komiteto koridoriuje, 
tremtinių valgykloje arba prie 
bažnyčios. Patogiausia būdavo 
prie bažnyčios. Visi į lietuviš
kas pamaldas ateidavo. Net ir 
tie, kur save bedieviais vadino, 
nueidavo. Jei ne Dievo pagar
binti, tai nors tautinę pareigą 
atlikti, parodyti savo ryšį su 
tauta ir bendruomene. Kiti 
vien tik .prietelių susitikti atei
davo. Nevienas net bažnyčion 
neįeidavo. Nueidavo prie baž
nyčios prieš pamaldų pabaigą 
ir stovinėdavo bičiulių laukda
mi. Ir kai pasipils visi po pa
maldų ant šventoriaus, tai tik 
klega, ūžia, kaip lietuviškame 
turguje. Ten ir vaizbos reika
lais sutaria, ten ir politinius 
klausimus aptaria ir ką tik be
nori. Kokią valandą zuja, ple
pąs!, kol išsiskirsto.

Nueidavo ir Ruginis, kaip 
sakydavo, patriotinės duoklės 
atlikti. Antrą sekmadienį, po 
atostogų, išėjus jam iš bažny
čios ir pradėjus dairytis kom
panijos liežuvį palaidyti, prie 
jo priėjo Gudas.

■. — Labas! — pasisveikino.
'—Sveikas, sveikas! —Spau

dė jo ranką Ruginis. — Na o 
kur jūsų butelis? Be manęs iš
gėrėt? — juokavo.

Bet Gudas nesišypsojo. Sto
vėjo akis nuleYdęių kaip ir vi
sada ir, atrodė, j ieško žodžių.

— Tai ir pasitikėk draugui, 
— tęsė Ruginis.

— Neišgėrėm. Pranas dar 
nesugrįžo, — atsakė Gudas.

— Tai naujiena! O žmonės 
sako, kad jis ilgiau vienos va
landos prie tos pačios mefgos 
neiškenčia.

— Ponas Rugini-, aš noriu su 
jumis pakalbėti, — labai rim
tai pareiškė Gudas.

— Prašau. Palydėkit mane, 
jei turit laiko, paplepėsiu, — 
sutiko Ruginis. Abudu nuėjo 
gatve. — Na, tai kokios bėdas 
spaudžia? Juk nenutvėrė? — 
paklausė, po ilgesnės tylos, 
Ruginis.

— Praną suėmė, — be įžan
gų išdėjo Gudas.

— Praną? Susimušė, ką?
— Sako, kokią tai bobą api

plėšė.
— Pranas? Iš kur žinai?
— Laišką parašė, buvau nu

važiavęs pamatyti.
— Kur?
— Ten, kur išlipo.
— Papasakok smulkiai.
Ruginio profesinis smalsu

mas nubudo. Gudo žinia pa
dvelkė šviežiu vėjeliu—tai ne 
spekuliacija! Tokių bylu jis 
laukė ir jose rado pasitenki
nimą.

— Jis ginasi, kad nekaltas. 
Sako, aplankė draugą ir grįž
damas rado moteriška ranki
nuką. Pažiūrėjo, kad geras ir 
įsidėjo į portfeli. O stotyje žan 
darai pakratė ir suėmė. Kalti
na. kad užpuolė sena moterj 
gatvėje, apmušė ir atėmė. Pra

ĮSTEIGĖ MENO IR 
LITERATŪROS SEKCIJĄ

“šviesos” sambūrio New 
Yorke kultūrinei veiklai pagi
linti, įsteigė meno ir literatū
ros sekcija, kurios tikslas bus 
supažindinti šviesiečius ir ne 
šviesiečius su meno ir literatū
ros vertybėmis.

Per pirmąjį supažindinimo 
su sekcijos veikla susirinkimą 
lapkričio 27 d. V. Belecko sve
tainėje J. Mačiūiias skaitė 
paskaitą “Meno istorijos siste- 
matizacija*1^ (apie* -ją* plačiau 
bus sekančią savaitę Vienybė
je), pailiustruojant ant ekra
no Metropolitan muziejaus fo
tografijomis. . ;’ų

Gruodžio 6 d. įvykusiame pas 
Z. Novickytę sekcijos narių 
susirinkime, į valdybą išrink
ti: E. Urbaitytė (dailės sritis), 
N. Mačiūnaitė (muzikos^ ir J. 
Kiznis (grožinės literatūros).

Gruodžio 19 d. vykstama pa
sižiūrėti “Amphitryon et Šca- 
pin” dramą, kurioj vaidina žy
mus prancūzų aktorius J. L. 
Barault ir po to bus diskutuo
jama. V. M.

nas prašė, kad jūs gintumėt. 
Sako, užmokės. Aš nuo savęj 
galiu duoti dvidešimt markių.

Gudas įkišo ranką kišenei 
piniginės, o Ruginis tylėjo. ...į 
pinigus net nežiūrėjo. Gudai 
laukė. Paskui staiga paėmė pi’ 
nigus. įsidėjo piniginėn ir ta 
da paklausė?

— Ar tu tiki, kad Prana 
nekaltas?

— Ką aš žinau... Jis taip sa 
ko. , .. ;

— O ką pats manai? ‘
— Ne mano reikalas.
Vėl ėjo tylėdami. Priėji 

skedsgatvį Ruginis ištiesė rai 
ką.

— Dėkui už žinią.
— Sudiev, burbtelėjo Gūdi 

ir nuėjo.
Ruginis palengva nuėjo ‘pa 

kan. ats.sėdo ant suoliuko 
susimąstė. Kad Gudą už to 
veiksmą suimtų, būtų suprai 
tama, į plėšiką jis ir paneš 
jo. Bet Duburas visai kltas l 
pas. A p ūkti, gal net pavog 
jis galėtų, bet ūioteri užpult 
Tačiau Ruginis labiau nei 
kas kitas žinojo, kad žmoga 
išvaizda ir jo vieši veiksmai ( 
visada parodo tikrąjį bCk 
Sėdėjo jis ilgai, kokią vah 
dą Kaip bebūtų, bet tai byle 
kur bus galima Išsitiesti, 
jam tik buvo nesmagu, i 
kaip tik Duburas įlindo.

(Bus daugiau)
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Kas sekantis?
Kas nėra skaitęs prancūzų 

rašytojo Anatole France roma
no apie terorą “Les Dieux ant 
soif ?

Bet šis romanas šiandien 
blanksta prieš sėdinčio Krem- 

* iiuje slibino troškulį.
Kremliaus despoto kraujo 

troškulys yra nenumalšina
mas. I^skerdęs šimtus tūks-

- tančių žmonių Rusijoje, jis tę
sia šudj mus<satelituose.

Kurį laiką jis bandė trošku
li numalšinti baltiečiu krauju. 
Bet, matyt, jam jo neužteko. 
Dabar jis siaučia Čekoslovaki
joje. O kurios valstybės eilė 
bus rytoj?

sekančiais kandidatais 
bus Vengrija, Lenkija ir Ru
munija?

Vengrija, atrodo, turėjs bū- 
, ti pa^KUunė. Kodėl? Ar vidaus 

re.aaln ministro Rajk pakori-
- mas Lūs padaręs galą vengrų 
žudj mui?

Aišku, ne. Tai buvo seniai, 
194s metais, ir Stalinas vėl rei- 
ka_auja kraujo. Tiktai...

Vėliausiu laiku jo auka, žy
dai. Bet per neapdairumą “tau 

, tų tėvas” (to jis dabar gaili
si) Vengrijos valdžią paliko 
rankose Rakosi, kurio tikroji 
pavardė Rosenkranc...

Pakarti jį tuojau, kitą dieną 
po Prahos teismo, kažkaip ne- 

T į patogu. Pašalinimui reikia pa- 
siruošti palaipsniui.

Tokiu būdu Rakosi dar kurį 
' laiką bus laisvas. ♦* ♦ 
n •

Bet yra Lenkija.
Ten jau paruošta virvė nau- 

. jai aukai. Tai Gomulka. Tai 
buvęs Lenkijos komunistų va
das, jau seniai sėdįs kalėjime, 
bet tik dabar gavęs apkaltini
mą, kaip “buvęs įrankiu im
perialistų rankose”.

' Varšuvos teismas Kremliui
* bus puiki operacija. Gomulkai 
esant “ariju”, Stalinas galės 
sakyti, kad Rusijoje nesą jo-

* kio rasinio persekiojimo ir an
tisionizmas, tai ne antisemi-

Manoma, kad vežant Gomul- 
ką į kartuves, į tą patį veži
mą sodins ir lenkų katalikų 
vyskupą Adamskį.

Nuo to laiko, kai ponas Ka
počius susigalvojo perspaus
dinti Lietuvoj leistą enciklo
pedija ir pradėjo po visą Ame
riką rinkti prenumeratas “tam 
nuostabiai kilniam darbui” — 
Amerikos lietuvių visuomenėj 

' atsirado dar vieną priešo sąvo
ką — “Enciklopedijos priešas”.

Kovai su tuo priešu kun. 
Krupavičius —Vliko pirminin
kas (milžiniškas ir neginčija
mas autoritetas enciklopedijos 
leidimo reikaluose?) paskelbė 
arba tiksliau parašė ponui Ka
počiui laišką, o jau šis jį pa
skelbė — tarsi norėdamas vi
siems, kurie dar abejoja dėl 
enciklopedijos”, užčiaupti bur
ną.

Pradžioje laikraščiai — dien 
raščiai ir savaitraščiai — pa
žiūrėjo abejingai j “naują” 
enciklopedijos sumanymą. Pa
sirodė visa eilė straipsnių, ra
ginančių leidėjus persvarstyti 
klausimą ir gerai išaiškinti, ar 
verta tokį darbą pradėti ir tik
riausiai jo nebaigti. Ar nebū
tų naudingiau mums turėti ki
tokią — būtent: tik lituanisti
kos enciklopediją, kuri tikrai 
mums naudinga ir daug nau
dingesnė, negu bendroji. Ke
lios žinomos pavardės iš eilės 
ėmė kalti šią teisybę, kaip vi
nį, gilyn ir gilyn... Pirmą 
smūgį sudavė dr. Jonas Balys, 
prie jo prisidėjo dr. VI. Juodei
ka, padvigubino dr. A. Kučas 
ir pagaliau pribaigė prof. dr. 
Pr. Skardžius. Visi — žmonės 
ne šiandien gimę kačiukai,‘en
ciklopedijos painiuose klausi
muose gerai nusivokia, tą ar 
panašų darbą patys yra dirbę, 
enciklopedijos išleidimu nema
žiau susisieloję, negu pats (po
nas Kapočius, ir žmonės, ku
rie į enciklopedijos leidimą 
pažiūrėjo ne biznio akimis, o 
sveiko proto, ir praktiškumo.

Tiesa, iš šios serijos vardų— 
vienas jau “dezertyravo” — 
prirašęs keliolika kopijų laiš
kų, kuriuose apgailestavo savo 
nepalankumą enciklopedijai ir 
•triumfališkai perėjo į “enciklo 
pedijos draugų” būrį.... Dr. Jo
nas Balys prisipažino padaręs 
klaidą, bet ją atitaisė, pasiun
tęs ponui Kapočiui $7.50.

Dėkui Dievui, kad šis ~ mūsų 
pirmasis enciklopedijos “prie
šas” dėl savo klaidos nepasi- 
ryžo pasikarti, kaip Guy de 
Maupassant novelės “Le Pere 
Amable” senis Cezaris...

Taigi — iš šalies žiūrint — 
“enciklopedijos priešų” pozici
ja susilpnėjo.

Dar, tiesa, jie ne visi nuga
labyti, bet jiems uodegos jau 
prispaustos. Mat, ponas Kapo
čius apkeliavo laikraščių, ypač 
dienraščių redakcijas, susitarė 
su jomis dėl skelbimų, ar už 
juos jau apmokėjo ar dar ne, 
tos paslapties nežinome, ir va, 
dabar “šnypšt” visiems, kurie 
mėgino griauti enciklopedijos 
leidimo idėją.

JONAS PAKUSA

Vienur kitur lyg ir neoficia
liai paaiškinta visuomenei, 
kad jei ponui Kapočiui nepasi
seks pradėti leisti enciklopedi
ją tokią, kaip Juodu su prof. V. 
Biržiška suplanavo, tai jie ne
leis jokios, ir va mes jums pa
rodysime nugaras...

Argumentas be galo tvirtas 
ir jis būtų dar tvirtesnis, jei 
jis nebūtų* įvilktas į biznie
riaus togą.

Mat, pasirodo, keturis metus 
bus galima leisti enciklopediją 
tą pačią, kokią buvo išleidęs 
Lietuvoj Spaudos Fondas. Per 
keturis metus nereikės jokio 
darbo: truputį senoji enciklo
pedija bus pataisyta, peržiūrė
ta ir viskas bus tvarkoj. 8 to
mai išeis, bus surinkta apie po
ra šimtų tūkstančių dolerių, 
praeis keturi metai, o po ketu
rių metų dievai žino, kur bū
sime mes ir kur bus ponas Ka
počius. Politikai skelbia, kad 
turėsime greitai karą, vadina
si grįšime į Lietuvą, o karo me 
tu, niekam nebus leista enci
klopedijų spausdinti, nes rei
kės ginklus kalti.

Jei tokia perspektyva būtų 
tikra, tai tikrai verta būti 
“enciklopedijos priešu”.

Bet ką gi gali žinoti, mirtin- 
' gas žmogau? O gal čia reikės 
praleisti visą amželį. Tik tada 
vėl kyla klausimas, kas tą en
ciklopediją redaguos. Ji nu
matyta leisti per 10—12 metų. 
Bet ar dar bus gyvų žmonių, 
■kurie būtų pajėgūs enciklope
dijai redaguoti?

Sumanymas pono Kapo
čiaus tikrai šaunus. Dar šau
nesnis būtų sumanymas — nu
kelti saulę nuo dangaus ir pa
dalyti po šmotelį kiekvienam 
gyventojui, kad ji ’amžinai ir 
šviestų ir šildytų .kiekvieno ma 
žutę pirkelę... Juk gyvename 
ne tokį amžių, kad galėtume 
sau leisti liūlio j ami svajonė
mis. O enciklopedija yra tikra 
svajonė ir tuščiavidurė svajo
nė, nežiūrint, kad už ją pasi
sakė net Amerkios Lietuvių 
Taryba savo suvažiavime New 
Yorke.

žiūrėkite, .kiek metų jau A- 
merikoj, o dar neturime vai
kams mokyti vadovėlių. Se
niai šnekama, kad reikia iš
leisti geografijos bei istorijos 
vadovėlį. Bet niekas to darbo 
neatlieka. Esame panašūs į 
grafus, kurie mąsto apie palo- 
cius, nesutvarkę savo'paprasto 
eilinio guolio. Jei ponas Ka
počius turi energijos, patartu
me jam išleisti ne enciklope
diją, prie kurios jis praleistų 
savo amžiaus 29 brangių 
metų, o “Lietuvos Istoriją”, 
bent tokią, kokią išleido Patria 
Vokietijoj. Juk šios istorijos 
niekur nebegalima gauti. Ir ji 
lietuvybės kultūrai būtų daug 
naudingesnė, negu 20 tomų 
pasenusios enciklopedijos, pa

rašytos lietuviškai, bet niekam 
nebenaudingos.

Atsidūrėm tokioj padėty, kad 
lietuvių kultūros žibintas pa
teko į biznierių rankas, ir tos 
rankos yra tokios kietos, jog 
jos .pajėgia mum net ožkas už
varyti ant kuprų...

Lapkričio 15 dieną Chicagos 
dienrašty Draugė buvo .patal
pintas pasikalbėjimas su prof. 
Vac. Biržiška, kuris be kita ko, 
gruodžio 2 d. atšventė 68 me
tus savo garbingo amžiaus. 
Prof. Vac. Biržiška yra žino
mas žmogus ir vertas gilios 
pagarbos tiek savo darbu, tiek 
ir amžiumi užtarnautos. Bet 
atvirai pasisakykime, kad jo 
argumentai už “Enciklopedi
ją’ nėra enciklopėdiški...

v Jis, mums rodos, net sumai
šo enciklopedijos pavadinimą, 

pakrikštydamas ją “Lietuvių 
Enciklopedija”.

Juk tai. ne lietuvių enciklo
pedija, o tik lietuviškai para
šyta ir išversta enciklopedija.

Ir jei jau lyginti ją su “Lie
tuvių poezijos antologija”, tai 
reikėtų likti nuosekliu: juk 
į lietuvių .poezijos antologiją 
niekam nei į galvą neatėjo su
dėti viso pasaulio poezijos kū
rinių ištraukas? Tai kodėl į 
lietuvių enciklopediją bus su
krauta visos pasaulinės žinios, 
visi pasauliniai vardai, visqgF 
pasaulinės upės. etc.

Pagaliau be reikalo prof. 
Vac. Biržiška lygina enciklo
pedijos reikalą su kunigaikščio 
dvaro juokdariu Stančiku. Ar 
gi tikrai tas enciklopedijos su
manymas tevertas tik tokio 
palyginimo? Ar jis mano, kad 
prof. Pr. Skardžius, dr. V. Juo
deika, dr. A Kučas, tai tik dva
ro patarnautojai, į kuriuos 
kreipiasi prof.. Vac. Biržiška 
su apraišiotais dantimis, pa
našiai kaip juokdarys Stanči
kas? Jei taįp tai miserabile vi
su. Ir laikas-šaukti, į kur nuė
jo garbingas “lietuvių enciklo
pedijos” reikalas...

■ Iš pradžių;įkaip, enciklopedi
jos sumanymas buvo paskelb
tas, mums atrodė, kad čia gal 
būt tikrai “didelių erelių” dar
bas, bet dabar matome, kad 
tai darbas tokių, erelių, kurie 
geria iš karvės pėdos.

Taigi, po visos tos kalbos: 
mielas skaitytojau, klausi ma
ne, ar esu Enciklopedijos drau 
gas ar priešas...?

Atsakau, kad esu ištikimas 
“lietuvių enciklopedijos” drau
gas ir šiandien pat viešai pa
skelbčiau, kaip tai padarė dr. 
Jonas Balys, Jog siunčiu $7.50 
už “lietuvių enciklopediją”, bet 
ne už “lietuviškai išverstą enci 
klopedija”. Jei tokią enciklo
pediją kas man atneštų į na
mus šiandien, aš jos nepirk
čiau, nes tikiu, kad mano 
$175.00 būtų naudingesni, jei 
aš juos atiduočia Tautos Fon
dui, žinoma, su sąlyga, kad 
tie pinigai nebūtų išmokėti

Čia jokia naujiena. Mūsų 
sutaršytoje epochoje, kai išsi
gandęs žmogus j ieško betkokio 
išsigelbėjimo—griežtos, bekom- 
promisinės, ir garantuotą išsi
gelbėjimą žadančios pasaulė
žiūros, žydi, kaip gražios ir 
nuodingos gėlės. Griežtumas ir 
dogmatiškumas veržiasi siau
ru taku, ir todėl nenustebki
me, kad visiškai priešingos .pa
saulėžiūros sutinka tais klau
simais, kur susiduriama su 
žmogaus ir kūrėjo laisve. Taip 
nacizmas ir komunizmas prie
šingi formalistiniams j ieškoji
mams. Hitleris uždraudė Nol
de klounus, o Sovietų Rusijoje 
Vrubelio demonai nukabinti 
nuo sienų ir sumesti į sandė
lius. Tas pats atsitiko su rašy
tojais, režisieriais, su kiekvie
na individualybe, kuri juto ir 
vaizdavo tikrąjį žmogaus tra
gizmą. šitas tragizmas nepa
tinka griežtosioms pasaulėžiū- 
roms.

Sakysim, ar ne ironiškas di
džiojo prancūzų rašytojo And
re Gide likimas? Dar gyvas 
būdamas jis buvo uždraustas 
Sovietų Rusijoje, gavo Nobelio 
premiją, o miręs—tapo įtrauk
tas į Vatikano indeksą...

Nesistebėkime, jei ir mūsų 
spaudoje užtinkame kilpas, ku 
rios bandomos užmesti ant 
žmogaus — kūrėjo kaklo. Ir tų 
kilpų mazgai sumegzti taip, 
kad neatsileistų.

Tai labai pavojingas seki
mas, prieš kurį reikia protes
tuoti.

Gyvieji dar švelniai kutena
mi. Pasirenkami mažiau jaut
rūs — mirusieji. Jiems kilpos 
pavojingesnės, nes jie nesi
priešina ir nereaguoja į litera
tūrinės nekromanijos procesą.

Mėsinėj amas rašytojo as
muo, jo intymus gyvenimas, ir 
bandoma aiškinti iš to išplau
kianti kūryba neigiama pras
me.

Taip su mūsų Didžiuoju Nu
mirėliu Sruoga bandė atsiskai
tyti St. Yla savo knygoje — 
žmonės ir žvėrys.

Jis pavaizdavo Sruogą kaip 
besiblaškantį, prieštaraujantį, 
lūžtantį. Ir, pasinaudojęs šita 
charakteristika, užakcentavo 
Sruogos kūryboje ‘Ineigiamuo- 
sius” faktorius. Sruogos roman 
tiškieji savo tiesos ir meilės tė
vynei jieškotojai — pavirto 
“nebe gyvais žmonėmis,” “fan
tomais,” “iškrypėliais”, “vel
niškomis būtybėmis”. St. Yla 
prikirpo Sruogai “velnišką es- 
tetizmą”. Jis brūkštelėjo juo
dais" dažais per E. Poe, Wilde, 
Baudelaire, Musset, Byron, 
Heine ir Dostojevskio knygų 
viršelius.

ANTANAS ŠKĖMA

Ir kas iš to, ir kas iš 4b,_ kad 
jį vadino Li,—anot to ąlagerio.

. Tegul Sruogos charakteris ir 
buvo toks, kokį aprašo St. Yla. 
Nes niekas iš jo artimųjų ir 
mokinių neprotestavo. Ir suti
kime su nesąmone, kad Kazi
mieras Sapiega—“velniška bū
tybė”. Tik...

Mano knygų lentynoje kyšo 
K. Sapiegos nugarėlė. Ir kiek 
žemeliaū — Juozo Ylūvio (jis 
ir St. Yla) eilėraščiai — Su
tryptame Kely. — Ištraukime 
šias dvi knygas. Ar atsiras 
nors vienas kritikas,, kuris ly
gindamas šių autorių kūrybą, 
nuspręs, kaęi juodviejų kūry
binė potencija vienoda? Bijau, 
kad ne.

Tiesa, — žmonėse ir žvėry
se — St. Yla save aprašo tie
sų, užtikrintą ir garantuotą. 
Ag noriu tikėti juo. Bet, kūry
bine prasme...

Ir kas iš to, ir kas iš to — 
anot to šlagerio.
- Bet, St. Yla dar yra džentel
menas (palyginus su dr. J. 
Prunskiu. šis “precizavo” ne- 
kromaninį metodą. Jo auka— 
prancūzų beletristas ‘ Maupas
sant. žinoma, kas mums kaž
koks prancūzėlis (vieną mūsų 
literatą x parafrazuojant), ir 
dar miręs prieš tiek metų?

Maupassant — pasakojimo 
meisteris, pasižymįs formos 
stiprumu... Flaubergas pastebė 
jo jo talentą ir .paskatino ug
dyti. (cituoju .patį dr. J. Pruns- 
ki).

Maupassant — moderninės 
novelės tėvas, ir kiekvienas 
doras patyrelis rekomenduoja 
pradedančiam- rašyti noveles 
pasimokyti, būtent, iš Maupas- 
sant’o.

Maupassant—išverstas į dau
gelį kalbų, nagrinėjamas mo
kyklose, įtrauktas į enciklope
dijas, literatūrines chrestoma
tijas.

Tai būtų tikras sovietiško
machiavelizmo triumfas.

. .

, • Tačiau didžiausias laužas 
ruošiamas padegti Rumunijo
je.

Anna Pauker jau kalėjime. 
Su ja bus teisiami Tehoari Ge- 
orgesco, Vasile Luką ir daug 
kitų. Tai bus pati sencaciš- 
kiausia byla.

Rumunų laikraščiai jau pra
siėjo rąžyti, kad “revoliuciniai 
elementai, kurie norėjo sabo
tuoti tautinę ekonomiją, ne
trukus gaus užmokestį už sa
ro darbus”.

Tiesą pasakius, Anna Pauk
er už masines žudynes Rumu
nijoje ▼erta mirties bausmės. 
Bet ar ne likimo ironija susi
laukti bausmės iš tų, kuriems 
ppttamaudatna ji vykdė šiuos 
nusikaltimus!
- Ir tą momentą, kai budelis 
ant kaklo jai ners kilpą, ji, gal 
Mt» prisimins savo neprotin- 

. gą aforizmą: “Bendrai paė- 
MB, žydai negali būti panau
dojanti komunizmui”. Tada, 
Aivos žodžius tardama, ji ma
ni eoaati išimtimi...

Bet Stalinas nežino išimčių!

Laiškai nuo Pacifiko (14) - - Bronys Raila

...TAI BUVO LOS ANGELES
Pabaigai nepasakyti nors 

kelių žodžių apie mūsų miestą 
būtų stačiai nemandagu.

Aną sekmadienio vakarą su 
dr. Petru Pamataičiu buvome 
nuvažiavę į pačius augščiau- 
sius šiaurinio Hollywoodo kal
nus. Debesų jie nesiekia, bet 
visgi toli apačioje palieka mū
sų ašarų slėnį.

Inai Pamataitei vairuojant 
automobilį Mulholland kelio 
vingiais, mudu su tėvu laisvai 
dairėmės, šviesų marios mir
guliavo apačioje, pietuose, ry
tuose ir šiaurėje. Vakaruose 
saulė jau buvo įkritusi į Pacifi- 
ką, bet gelsvi saulėlydžiai dar 
driekėsi per medžių lapus, gė
lynus ir vilų stogus.

Petras lėtai žvalgėsi ir pas
kui tarė: — Ar prisimeni, kur 
šv. Mato Evangelijoje pasako
jama. kaip velnias gundė Jė
zų? Jis užvedė Jį ant augšto 
kalno, parodė visas pasaulio 
karalystes, jų t u r t us,

parodė nuostabiai gražų mies
tą ir siūlė visa tai atiduoti, jei 
parpuolęs -ant kelių pagarbins 
velnią... Kas buvo tas mies
tas?

— Spėju, kad tai buvo Los 
Angeles...

— Teisingai! Tai buvo Los 
Angeles, didžiausia pasaulyje 
miestiška karalystė, išsirpusi 
turtuose, gamtos grožyje ir 
žmogiškuose prasimanymuose. 
Vargiai prieš du tūkstančius 
metų velnias būtų galėjęs iš
galvoti geresni gundymų regi
nį, kaip štai tas Los Angeles 
po mūsų kojomis...

Atvirai kalbant, gražesnio 
miesto, kaip Rozalimas, nėra 
visame pasaulyje. Po jo eina 
Vilnius, paskui Paryžius, Ro
ma ir kiti miesteliai, kaip New 
Yorkas ar Chicago. Bet Los 
Angeles su savo satelitais pla
čiau išsisklaidęs už juos visus

ir dar vis auga pašėlusiai. Ir 
jo panorama — nepalygina
ma...

Nieko negali būti malones
nio motorizuotam •keleiviui, 
kaip 'savaitgaliai pietų Kali
fornijoje. Pacifiko pakrantė 
su keliomis dešimtimis vasar
viečių. Ir tai tikrąja to žodžio 
prasme, nes vasara čia nesi
baigia. Nori augštumų ir snie
go, pasuk į Wilsono kalnus. 
Nori ežerų, spustelk ligi Lake 
Arrewhead ar Elsiner. Nori sa- 
chariškų dykumų, — jos tau 
driekiasi čia bematant. Nori 
pasakiškos oazės dykumose,— 
čia prieš tave Palm Springs, 
kur pats geriausias sezonas 
tuo laiku, kai pas jus siautėja 
žiemos speigai.

Tu gali būti neturtingas, 
kaip aš, bet tik Los Angeles ir 
apylinkėse tu jausiesi, .kad 
amžinai vasaroj i, kaip milijo
nierius. Keikdamasis ir liūdė
damas, kritikuodamas “Ame

i

ALT Informacijos Centrui pa
laikyti New Yorke.

Esu įsitikinęs, kad mūsų nau 
jieji “enciklopedistai” sijoja 
čiulkinį, o ne dirba rimtą ir 
naudingą darbą. Jie gyvena ne 
šios žemės planetoj. Amen.

Argi tai svarbu? Anaiptol. 
Svarbu sunaikinti netinkamą 
dr. J. Prunskiui galvoseną, ku
rią sukėlė... sifilio bacila. '

Svarbu iškišti einančio iš 
proto ir normalaus žmogaus 
raštų ištraukas ’ir iš to. pasity
čioti. “Brutalus cinikas”, “žmo 
gus be principų”, “palaidas 
žmogaus būdas ir sifilio ėda
mų smegenų netaktas (mano 
pabr.), “sifilitiko svaičiojimai”, 
“pornografija”, etc. etc.

Stverkime ir kitus -numirė
lius. Bachas mirė aklas ir'pa- 
raližuotas, Dostojevskis raitė
si epileptiniuose .priepuoliuose, 
E. Poe girtas braižė kreida sa
vo poemas grindyse, - pusiau 
pamišęs. Gogolis degino Miru
sias Sielas, Van Goghas nusi
plovęs ausį padovanojo ją kek
šei, ir vėliau nusižudė, vienas 
iš modeminių amerikiečių poe 
tų Ezra Pound pakliuvo į be
protnamį, Čiurlionis... ne, ge

riau nekalbėkime apie genia
lųjį lietuvį beprotį, tegul nu
kenčia tik svetimieji.

“Nepadori jaunystė”, “hedo
nistinis gyvenimas” —“pražu
dė talentą”, anot dr. J. Pruns
kio. Jei taip, kodėl vis dėlto 
Maupassant “pasakojimo meis
teris, pasižymįs formos stipru
mu?” Beprotybė ir “sifilitiko 
svaičiojimai” kažkaip neside
rina su meisteriškumu ir stip
ria forma.

Neskaičiau tojo . dr. Philip 
Marshall Dole, kurio- autorite
tu dr. J. Prunskis remiasi. Tik, 
net ir ne medikui yra žinoma 
(to neneigia ir dr. J. Pruns
kis), kad sifilio bacila, įsijun
gusi į nervų sistemą, ilgą lai
ką palieka žmogaus protą Ra
mybėje. Progresyvis paralyžius 
ir išprotėjimas ateina vėliau, 
šis procesas pastebimas ir pas 
Maupassant’ą. Dr. J. Prunskis 
specialiai sudėliojo jo raštų iš
traukas. Jis iškišo straipsnio 
pradžioje tų novelių nuotru
pas, kurios nėra Maupassant 
būdingos (nors ir gerai .para
šytos). Pagrindiniai jo darbai 
pasižymi racionalistine galvo
sena, aštriu gyvenimo pažini
mu, kurį pastebima nenorma
liuose (medicinine prasme) kū 
rėjuose. Dr. J. Prunskis cituo
ja paskirus sakinius ir iš tųjų 
“sveikųjų” kūrinių. Tačiau ši
tos citatos neįtikina, nes dr. J. 
Prunskis pamiršta foną , ir 
vaizdus įterpt' iš kurių tie sa
kiniai yra išplėšti, šituo ’ me
todu galima gerokai apdergti 
ir šv. Raštą, vieną iš svarbiau
siųjų žmonijos kūrinių.

Materilistinis dr. J. Pruns
kio sprendimas, kurį jis taiko 
Maupassant’ui — gerokai pa
vojingas. Jį nusitvėrę, surasi
me beprotybės žymių, ir št. 
Antano gimdymuose, ir šv. Jo
no Apreiškime (palyginkime 
“būtybę, kuri nušoko ant že
mės” su apokaliptinėmis šmėk 
lomis), ir kitų šventųjų eksta
zėje.

Lygiai paini ir nepadoraus 
gyvenimo ir kūrybos, paralelė. 
Istorijos procese užtiksimo,- ir 
nepadorius popiežius,. r. ir Re
nesanso dailininkus, . kurie, 
laisvai gyvendami, tapė savo 
mylimųjų portretus, ir kurios 
dabar garbinamos kąip Mado
nos, ir padorų gyvenimą vedu
sį Ibseną, kuris griovė tuolai
kinę visuomenės moralę — ir 
mes įsipainiosime į tokius psi-. 
chologinius kompleksus, kad 
teks griebtis Freudo, Jungo ir 
kitų psichoanalitikų. Istorijos 
procese kūrėjo asmuo virsta 
antraeiliu faktorium. Mums 
nežinomi, nei senųjų legendų, 
pasakų, nei Safo, Homero, ar 
Nofretetės skulptoriaus gyve
nimai. Bet, jųjų kūriniai tebė
ra pavyzdžiai ateičiai.

Dr. J. Prunskis, nors ir puo
la Maupassantą už “pornogra
fiją”, bet jo .pačio rašinys yra 
pasigardžiavimo padaže.

(Nukelta į 6 psi.)

riką’, tu pagaliau pradėsi my
lėti tą miestą.

Kai kitur šalčiai, pūgos ar 
šlapdribos,— tu čia Pasadeno- 
je per pat Naujus Metus daly
vausi rožių parade. Atsirėmęs 
į tylios palmės kamieną, tu 
paskandinsi savo žvilgsnį jo 
spalvingame gėlių fejerverke.

Taip, jau artėja Kalėdos 
/ mums, o taip pat ir jums,’mie

li brooklyniečiai.
Tai taikos ir ramybės šven

tė geros valios žmonėms. To
dėl ir man būtų pats laikas 
liautis su savo drumstimais. 
Gana maištauti!

Ak, Viešpatie, juk iš tikrųjų 
nėra prieš ką maištauti. Visuo
met mėgau maištą ir mėgčiau 
jį dar toliau. Labai gerbiu 
tuos, kurie verčia pasenusius 
stabus ir j ieško ką naujo pa
statyti. Būtų garbė sekti jų pa
vyzdžiu.

Bet kad jau tiek daug, kas 
lietuviška, sugriauta kitų ran
komis. Svetimieji banditai su
griovė mūsų jauną valstybę. 
Mūsų tauta teriojama, lietu
viška visuomenė žlugdoma, 
ūkiai, išdrąskyti, kultūros rai

dai uždėtas mongoliškas apy
nasris. Užsieniuose — tik ma
žos nuobiros ir tos pačios iš
sklaidytos, pajungtos varganai 
skilvio egzistencijai ir dar, 
kaip sakoma, nevieningos.

Tai lietuviškoji erdvė, ku
rioje tikrai nebėra ko daugiau 
griauti, drumsti, maištauti. 
Tuštuma ir nykuma per dide
lė, aimanos ir skausmai per 
platūs, kad begalėtų kilti ki-" 
toks noras, kaip tik ilgesys ką 
nors mėginti atstatyti, iš nau
jo sukurti, iškęsti ir išsilaiky
ti. ’ „ .......

Prieš ką savytarpyje maiš
taujame, dėl ko dar ginčija
mės, yra tik menkniekiai, men 
kiausi vargingos donkichoti- 
jados menkniekiai. Taip norė
tųsi jiems pasakyti — sudiev! 
Virkite, kas norite, savo pa
čių padažuose.

Abalonė, žvelgdama iš Paci
fiko vandenų į tuos sugurusius 
laivukus drumstose smulkučių 
emigrantų balose, yra gal lai
mingesnė. Ji moka Iškęsti, ji 
moka išsilaikyti. Aš manau, 
kad ji moka ir svajoti apie 
naują, įdomią ir gražią ateitį.

• Didžioji tautos kančia ir ko- . 
▼a yra slapta. Pasaulis jos ne

žino, ją ignoruoja. Bet Ramu
sis Vandenynas supranta mū
sų sielą.

Norėčiau atsisveikinti poeto 
Ir filosofo Jurgio Santayanos 
žodžiais. Sis suamerikonėjęs 
ispanas, vėliau sueuropėjęs 
klasikas, neseniai mirė, baig
damas devintąją dešimti įme
tu, ir* paliko poeto testamen
tą. Išmintingas senis tvirtina:

...My exile made me free.
From world to world, • 
from all worlds carried me. 
All times my present, 
everywhere my place, 
nor fear, nor hope, 
nor envy Saw my face... • 
O paskutinis posmas — tai 

tikra ‘‘pagoniška” malda:—(
To trembling harmonies 
of field and cloud, 
of flesh and spirit 
was my worship vowed, 
Let form, let music, 
let all-quickenings air 
fylflhin beauty 
my imperfect prayer.

Los Angeles, 1952 metų gruo
dis.

P. DANTAS

ŠIMPANZĖS —NE ŽMONĖS-
VIENA KITOS NEUŽMUŠINĖJA

Blusa gali išbūti 125 dienas be maisto — Jau 50 milijonu metu, kai 
šikšnosparniai vartoja radarą —Arklys yra kilęs iš gyvulio, už šuni 

mažesnio ir gyvenusio Amerikoje— Užrekordavo žuvu kalbą...

Bimbos ir Prūseikos redaguo 
jamuose laikraščiuose skaitė
me protestus dėl Maskvos šni
pų Rosenbergų nuteisimo. Bol
ševikinių laikraščių skaityto
jai . buvo kviečiami siųsti pro-

- testo telegramas Washingto-
nan... . *< .

Bet tuose laikraščiuose nė 
vienu žodžiu nebuvo protes
tuojama dėl Prahoj vykusio 
teismo, kuris žmonijai darė gė
dą. Ne žodžiu nebuvo užsisto- 

’ ta už pakartuosius.
Niekad nė vienu žodžiu ne

buvo užsistota už baisias žmog 
žudystes ir persekiojimus Lie
tuvoje*.

Bimba su Prūseika lenkiasi 
iki žemės bučiuodami “tėve
lio” Stalino kruviną ranką ir 
nedrįsta nė vienu žodžiu pa
sisakyti prieš jo “ukazus”.

Tas, gal būt, atidarys akis 
naiviems žmonoms ir jie nus
tos rėmę savo aukomis Krem
liaus politikai tarnaujančius 
laikraščius.

Gal būt, jie supras, kad 
. kiekvienas jų centas duotas 
Vilniai, Laisvei ar Tiesai reiš
kia naujo siūlo jprnimas į vir
vę kuria vėliau patys galės bū
ti iškarti maskolio budelio.

•
Sugrįžęs iš Maskvos kom

partijos narys Lecoėur komu
nistinėje spaudoje aprašė sa
vo įspūdžius.

Tarp kitų nesąmonių,> štai 
ką jis rašo:

“Inžinierius, kuris mums ro
dė Maskvos universiteto rū- 
mūs paaiškino: Jei kas. į uni
versiteto rūmus įneštų nauja
gimi ir kasdien jam būtų, rodo- 
ina po vieną kambarį, pama-

- !tęŠ;jHsus kambarius iš ūhiver- 
’r sitėtir-rūmų" išeiti) turėdamas 
' 55 metus airižfaus”.

Kiek Maskvos universitetas 
turi kambarių?

Lengva apskaičiuoti: 365x55 
20,075!!!

Jei kiekviename aukšte bū
tų po 100 kambarių, nors ir 
nedidelių, universitetas turėtų 
200 aukštų!

Deja, tokio dangoraižio Mas
kvoje dar niekas nematei

Ar jūs žinote kiek valandų 
So v Rusijoje darbininkas pri
verstas dirbti?

Marksistų žurnale Naujoji 
Kritika lapkričio numery tū
las Garaudy rašo:

“Stora 600 pusi, knyga Pa
ryžiuje kainuoja 1200 fr., tai 

* yra daugiau negu prancūzas 
darbininkas uždirba per dieną, 
tuo tarpu Maskvoje tokia kny
ga kainuoja 10 rublių, tai yra 
tik 2 valandų sovietų darbi-

Ar jūs žinote, kad pelėda yra 
nemėgiamiausia tarp visų 
paukščių? Kad blusos gali 125 
dienas išbūti be maisto? Kad 
katės yra protingos kaip ir 
šunys. Kod šikšnosparniai 
turi radarą, o kupranuga
rio proseniai buvo nedidesni 
už kiškį, kad bitės kalba šok
damos ir ryklys plaukia be su
stojimo 200,000 mylių...

Yra nustatyta, kad gyviai 
sumuša visus Olimpijos rekor
dus, kuriuos žmogus yra pa
statęs ir turi tokius organus, 
kurie yra geresni už tobuliau
sius iki šiam laikui mokslinin
kų sukurtus instrumentus.

Stebėdami nuo mažiausio 
iki didžiausio gyvio gyvenimą, 
randame, kad žmogus nieko 
naujo nėra išgalvojęs šioj£ 
planetoje, o tik nukopijavęs 
nuo gyvių.

Pavyzdžiui musė “derrbot- 
fly”, kuri gali skristi 1,280 km. 
į valandą, tai yra greičiau ne
gu garsas, davė idėją aviacijos 
inžinieriams .patobulinti lėk
tuvus, lygiai kaip banginis da
vė idėją anglų laivyno inžinie
riams patobulinti povandeninį 
laivą.

Gi šikšnosparniai, pasirodo, 
turi labai komplikuotą radaro 
mechanizmą, Kada jie skren
da, leidžia aštrų riksmą, kurį 
žmogaus ausis negali išgirsti, 
nes jo vibracija yra 50,000 per 
sekundę, tuo tarpu kada žmo
gaus ausis gali išgirsti garsą 
iki 30,000.

šitas riksmas leidžia šikšno
sparniams skrendant ne tik iš
vengti susidūrimo, bet taip pat 
lokalizuoti vabzdžius, kurie 
skraido aplink.

šikšnosparniai be abejo pra
lenkė mokslininkus, nes šį ra
darą jie naudoja jau 50 mili
jonų metų.

Gyviai išlaiko didelius re
kordus. Pavyzdžiui viena pa- 

.. ženklinta lašiša. Kanadoje su
mušė1' tolimo plaukimo rekor
dą, padarydama Saint Lau
rent upe 2,000 mylių kelio.

Badavimo rekordas priklau
so vienai Anglijos blusai, ku
ri išgyveno 3 metus vienoj de- 
zinfektuotoje kiaulydėje.

Bitės jau seniai yra išspren- 
dusios buto .krizę ir kai kuriuo
se aviliuose jų gyvena r\et iki 
80000. Jos tarpusavy kalbasi da 
rydamos šokio figūras, tuo pa
rodydamos kokia kryptimi rei
kia skristi ir kur galima rasti 
geresnės sulties. Kiek kartų tą 
figūrą pakartoja, reiškia kryp
tį ir tolį.

Tyrimai parodė, kad bitė tu
ri kvapo juslę, kaip ir žmogus, 
ir nežiūrint, kad ji daltonietė, 
atskiria spalvas.

Ar žinote, kad arklys yra kil 
mes iš gyvulio, nedidesnio kaip 
šuo, vadinamo Eophippus, gy

venusio Amerikoje prieš 50 mi
lijonų metų.

Tačiau leopardas, kuris bė
ga 112 km. į valandą yra leng
vai pralenkiamas liūto ir an
tilopės, kurie yra greitesni už 
patį leopardą.

Jeigu manoma, kad jūros 
dugne viešpatauja tyla, tai la
bai klystama. Ten yra toks 
pat triukšmas, kaip ir virš van 
dens, žuvys rėkauja, cypia ir 
triūbija...

Tyrinėjant jūros dugną ras
ta, kad žuvys, kurias visi laikė 
nebyliom, yra pačios triukš
mingiausios.

Bet žmogaus ausis negali iš
girsti žuvų kalbps, tik todėl, 
kad vibracija perdidelė.

Iš paukščių tik gegutė ir 
papūga gali savo kojomis 
naudotis, -kaip žmogus ranko
mis. Bet priešingai savo repu
tacijai, papūga yra tyliausias 
paukštis.

Papūga nemoka lenktyniau
ti. Išbandant, viename labirin
te buvo paleistos dvi papūgos. 
Jos bėgo nepralenkdamos vie
na kitos, vis palaukdamas at
silikusią. Jos nemoka nei grei
tai skraidyti. Jų kaulai neleng
vi ir nėra pripildyti oro, kaip 
kitų paukščių.

Bet jos lengviausiai išmoks
ta kalbėti. Ir kas keisčiausia, 
patelės dengviau išmoksta ne
gu patinėliai. Bet kalbėdamos 
jos neparodo protavimo.

Kupranugariai yra kilę iš 
nedidelio gyvio, ne didesnio

kaip kiškis, vadinamo Protoly- 
pus, gyvenusio pqeš 35 milijo
nus metų šiaurinėje Ameriko
je, per Beringo sąsiauri, tais 
laikais buvusio sausu, persikė
lė i Aziją.

Ar yra pasaulyje laukinių 
kupranugarių? Nėra. Jie yra 
naminiai gyvuliai.

Kupranugaris gali bėgti 30 
km. į valandą, gali panešti pu
sę tono krovinį, nors norma
liai nepakrauna daugiau kaip 
ketvirtį tono. Kupranugaris y- 
ra labai kantrus gyvulys ir ne
ša naštą tol, kol nepargriuva 
mirtinai išvargęs. Vienas So
mali jos kupranugaris pasiekė 
rekordą išbūdamas 10 dienų 
negėręs. Normaliai kupranu
garis gali išbūti 4 dienas. Ka
da jis ištroškęs gali išgerti 90 
litrų vandens, kuris pripildo jo 
pilve mažus sandėliukus bute
lio formos. j . į

Tyrinėjant šimpazių (bež
džionių rūšis) gyvenimą, nu
statyta, kad jos yra protingos. 
Prof. Kellog darė bandymą su 
savo vaiku ir maža šimpanze, 
augindamas vieną ir kitą pa
našiose sąlygose’ Jis .pastebėjo, 
kad šimpanzė iki keturių metų 
savo protingumu pralenkė 
Kellogo sūnų. Tik vėliau jos 
protingumas nustojo vystęsis 
ir Kellogo sūnus ją pralenkė.

Bet šimpanzės viename da
lyke viršija žmogų, jos tarpu
savyje neužmušinėja viena 
kitos...

Du jauni draugai norėtų žaisti...

SEPTYNI STALINO BUDELIAI

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Kas tie, kurie stovi partijos priešaky?

— Mokyklose
Kompartijos Centro Komite

te Lietuvoje dabar yra šie, 
iš pavardžių, lietuviai:

• K. Andrijaitis,’ S. Apyvala, 
V. Augustinaitis, V. Bajoriū- 
nas, J. Banaitis, B. Baranaus
kas, F. Bieliauskas, L. Dapkus, 
P. Dūda, J. Gaška, A. Guzevi- 
čius, B. Jasaitis, J. Jonušas, M. 
Junčas- Kučinskas, S. Juoza
pavičius, P. Kareckas, E. Kas- 
nauskaitė, M. Kaunaitė, K. 
Liaudis, J. Macijauskas, S. Ma
linauskas, J. Maniušis, J. Ma
tulis, B. Motiešūnas, B. Mažei
ka, S. Naujalis, P. Olekas, J. 
Orlauskienė, J. Paleckis, A. 
Pąradauskas, B. Penkauskas, 
V. Petraitis, K. Preikšas, B. Pu
šinis, A. Raguotis, M. Rickevi- 
čienė, A. Sniečkus,R. šarmaitis 
Romaitis, M. šumauskas, A. 
Venclova, J. žiburkus, ž. Ziugž 
da, M. Gedvilas, J. Bartašiū- 
nas, J. Stimburys. Iš viso 45.

Prie neaiškių tenka skirti: 
K. Didžiulis (Grossman), P.

mokiniai sala
- -- - — įl — - ’ , I _

Fedoravičius (lenkas?), S. Fi- 
Upavičius (lenkas?), A.’ Kožu- 
chovskis (lenkas?), S. Kon- 
draška (gudais?J, ^B.-Lopato 
(gudas?), T. Mohčiunškas (len 
kas?), V. Niunka (Lietuvos ru
sas?), E. Ozarskis (lenkas?), 
G. Zimanas (Lietuvos žydas). 
Iš viso — 10.

Aiškūs rusai: M. Afoninas, 
A. Andriejevas, A. Anuškinas, 
V. Aronovas, G. įacharovas, A. 
Bielousovas, E.’ :Bilevičlus-Sa- 
rinas, M. Byčkovskis, A. Cistia- 
kovas, V. Gončarenko, N. Gu
sevas, A. Jeferovas, P. Konda
kovas, P. Kunčinas, N. Liubi- 
meckas, D. Mamajevas, I. Mel
nikovas, A. Moskvinovas, A. 
Odnovolas,A. Petrovas, V. Pi
sarevas, A. Smirnovas, N. šče- 
pinas, A. švecovas, A. Tirkuno- 
vas, A. Katyrevas. Iš viso —26.

* ' *

Komitete tikrų narių — 81.
Komiteto biurą sudaro: 

Sniečkus, Aronovąs^ir Niunka
(Nukelta J 6

Anapus geležinės uždangos, 
vadinamose “liaudies demo
kratijose”, anksti rytą į pilie
čių duris beldžiasi ne pieninin
kas, bet dažniausia policija...

Visiems yra gerai žinomi tų 
“respublikų” vadai, bet dažniau 
šiai mažai kas ką žino apie 
Stalino “himmlerius”, kuriems 
jis paveda likviduoti “liaudies 
priešus”, įvykdyti “valymus”, 
ar užkirsti kelią sukilimams.
LENKIJOS HIMMLERIS 
MĖGSTA MEDŽIOTI...

“Urzad Bezpieczenstwa”, taip 
vadinamoji Lenkijos saugumo 
tarnyba, susideda iš 100,000 a- 
gentų. Jų priešaky stovi Sta
nislas Radkiewicz, kuris savo 
karjerą pradėjo kaip pradžios 
mokyklos mokytojas viename 
Lenkijos kaime.

Radkiewicz yra fanatiškas 
komunistas. Į partiją jis įsira
šė, turėdamas 16 metų ir nuo 
to laiko (dabar jam 49 metai) 
visą laiką ištikimai vykdo 
Kremliaus “ukazus”. 1927 jis 
buvo nuteistas 5 metams kalė
jimo už šnipinėjim. 1932 me
tais paleistas iš kalėjimo, jis 
pabėgo į Sovietų Rusiją, kur 
gyveno iki 1944 metų; ir tada 
grįžo į Lenkiją su 200 NKVD 
agentų, kurie jam padėjo or
ganizuoti saugumo tarnybą. 
Jis yra elegantiškas, mėgstąs 
kvepalus ir medžiokles.
BULGARIJA “SAUGO” 
SOVIETŲ PILIETIS

Georgi Vesselinov Tsankov, 
bulgarų Himmieris, turi aukš
tą kaktą ir juodus garbanotus 
plaukus. Jis yra intelektualas 
ir baigęs ekonominės politikos 
mokslus Maskvos universitete.

Jis yra negailestingas. Tai 
rodo kruvini valymai, kurie 
vyksta Bulgarijoje. Sugrįžęs iš 
Rusijos 1944 metais spalio mė
nesį jis likvidavo 30,000 “įtar
tinų”. Sekančiais metais, ba
landžio mėnesį, per kartuves 
perleido 7,000 bulgarų.

Jis yra 40 metų amžiaus’ir 
pusę savo gyveninio praleido

Sovietų Rusijoje. Jo brolis irgi 
yra sovietų pilietis, kurį Stali
nas 1951 metais paskyrė Bul
garijos vidaus reikalų ministe- 
ru.Tsankovo pavaduotoju yra 
rusas Kristo Bojev; kuriam 
duota Bulgarijos pilietybė. 
DRAGHICI REIŠKIA 
“GRAŽUS”!

Rumunų gestapo, vadinamo 
“Sicuritata”, viršininkas yra 
Alexandre Draghici.

Keistas vardas policininkui, 
nes rumuniškai Draghici reiš
kia gražus!

Draghici ne taip seniai va
dovauja rumunų sou gurno tar
nybai. Jis paskirtas į šią vietą 
tik šiais metais gegužės mėne
sį, tuo momentu, kai buvo lik
viduota Anna Pauker ir jos 
draugas Vasile Lucas... Tai ro
do, kad Draghici turi didelį 
pasitikėjimą Kremliuje.

Jo pirmtakūnas turėjo švel
nią akį žydams ir nevaržė 
tuos, kurie norėjo emigruoti į 
Palestiną. Bet Draghici ypa
tingai griežtai prieš žydus nu
siteikęs.
ZAISSER YRA 
AGENTAS Nr. 1 
„ Prieš tapdamas Rytų. Vokie
tijos vidaus reikalų ministru 
saugumo viršininku, Hans Wil
helm Zaisser, kuriam šiandien 
yra 59 metai amžiaus, buvo la
bai aktyvus komunistų agen
tas.

1920 metais jis stovėjo prie
šaky sabotažo organizavimo.

1930 metais jis atsidūrė To
limuose Rytuose, prisidengęs 
Fordo atstovo vardu.

1937 metais jis įeina į tarp
tautinės brigados štabą ir va
dinamas generolu . Gomez 
nors nemokėjo nė žodžio ispa
niškai.

Pažymėtina, kad jo duktė, 
tarnauja sovietų armijoje, 
kaip karininkas.
SHEHM MĖGSTA
PATS ŽUDYTI

Mehmet Shehm Albanijos 
saugumo viršininkas, mėgsta 
pats persekioti aukas.

1943 metais jis nušovė 51 re
zistencijos narius. Dabar, non 
ir eina vidaus reikalų minist
ro pareigas, mėgsta pate, < 
kartu su savo pohdnihkaii 
dalyvauti “valymuose”.

Sakoma, kad jis nušovęs mi
nistrų tarybos posėdyje Njaz 
Islami, susisiekimo ministrą 
kuris buvo pradėjęs kritikuot 
sovietų ambasadoriaus akys 
apie siunčiamas į Sov. Bosiji 
medžiagas. *t-;' *
SAVO PROFESIJOJE...

Negalima sakyti, kad čeką 
nemokėjo pasirinkti saugom 
viršininko,' ries Karol Bacilel 
Čekoslovakijos saugumo mi 
nistras,t yra pagal’" profesij 
raktininkas.

Jis yra baigęs Lenino moky 
lą Maskvoje ir visada ištikta 
lojo savo šeimininkui, šia: 
metais jis pasiekė savo tiksli 
nes buvo paskirtas Saugom 
ministru.

Per tą laiką jis jau spej 
pasižymėti, nemažai likviduc 
damas ir, be to, pasiųsdamas 
kalėjimą keletą tūkstančių a 
menų. • >
STALINO ŽMOGUS^.

Gabor Peter, Vengrijos ’sa 
gurno viršininkas, už paskyr 
mą turi būti dėkingas Stata; 
kuris į jį atkreipė dėmėsi 19^ 
metais. Tada jis buvo vengi 
kompartijos sekretorius. Ni 
1945 metų jis turi rankose sk 
tąją policiją.

- 1946 metais, kai komunis 
lyderiai susirinko Maskvoj 
Stalinas padavė jam rank 
Nuo to momento Gabor Pėt 
žvaigždė pradėjo kilti. ’

šiandien Gabor yra pats gi 
lingiausias asmuo Vengrijoj 
Jo žmona yra Rakosi asmenį 
ka sekretorė. Jis areštavo s 
vo geriausią draugą Lasz 
Rajk. Jis yra autorius tos b! 
los, kuri buvo iškelta prieš ta 
dinolą Mindszenty.

Gabor yra džiovininkas 
veda asketišką gyvenimą: n 
rūko, negeria, bet mėgsta pr 
bangų gyvenimą.

ninko uždarbis. Geras smuikas 
Maskvoj tekainuoja tik 290 
rublių, tai yra savaitinis so
vietų darbininko uždarbis”.

Paskaičiuokime. 10 rublių 
gauna už 2 darbo valandas, 
tad j valandą sovietų darbi
ninkas uždirba 5 rublius. Per 
savaitę jis uždirba 290 rublių 
jx) 5 rublius per valandą, reiš
kia, jis dirba 58 valandas!

• •
Bulgarijos pašto valdyba pa- 

skebė tok| komunikatą:
“Piliečiai yra informuojami, 

kad tiesioginis telefono susi
siekimas tarp Sofijos ir Mask
vos veikia be pertraukos dieną 
ir naktį”.

Tiesą pasakius, niekas dėl to 
niekad neabejojo!

"% MĮSLĖ 5
Ar galima nusipirkti New 

Yorke komunistų laikrašti 
Pravdų?

Ar galima Maskvoj nusipirk
ti New York Times?

Atsakymas: į pirmąjį klau
simą — taip, į antrąjį — ne.

Ir Sovietų Rusija Bimbos ir 
Misaros dar vadina laisvės

Kapai kalba 6

LIETUVAI NIEKAD NETRŪKO
Stasys Butkus

—Stasiuk, šiandien Petrinės. 
Eisime į bazilloniškius. Matai, 
kaip saulė žeme ritinėjasi, — 
pakvietė mane mamytė eiti į 
svečius, žinojau, kad toje apy
linkėje mano mamytės gimti
nė. Ten jos lūpomis kiekvienas 
kalnelis, upelis, ežeras, vieni
šas medis .pakely bei laukuose, 
didesnis akmuo bei kitkas kal
ba, viskas atgyja, sužmogėja. 
Negyvoji gamta pasidaro gy
vąja, todėl įdomu su ja keliau
ti po tas vietas.

Kilometrą pažengus nuo na
mų, pasinėrėme į tamsiuosius 
miškus. Nors vėjo, rodos nebu
vo, bet jis šniokštė, dejavo.

Už 3 kilometrų išėjome i 
Alksniniškės kaimo laukus, iš 
visų pusių mišku apsuptus. 
Laukuose kiūkso nedidelis Bar- 
kalnio kalnelis.' Jo viršūnėje 
dar buvo randama plytų li
kučių. Senųjų žmonių legen
dos apie ji kalba, kad reforma
cijos metais Lietuvoje ant jo 
buvo statoma reformatų baž
nyčia. Katalikai nenorėję leis

ti jos statyti, ir toje vietoje 
buvo smarkiai susibarta tarp 
tų tikybų pasekėjų. Už sekan
čių 3 kilometrų esančiame prie 
Dubysos Bazilionų miestelyje 
(Šiaulių aps.) buvo unitų bazi- 
lonų vienuolynas, šv. Baziliaus 
vardu bažnyčia ir vienuolyno 
išlaikoma seminarija, šios se
minarijos keliasdešimt auklė
tinių visokiais būdais kenkę 
šioj apylinkėje įsigalėti refor
macijai. Jie trukdę ir ant Bar- 
kalnio statyti reformatų baž
nyčią. Ką jie per dieną pasta- 
tydavę, naktį seminarijos auk
lėtiniai išgriaudavę. Pagaliau 
reformatai pradėję statyti sa
vo sargybas. Seminaristai irgi 
sugalvojo būdą sargybas išvai
kyti.

Miškais nuėję į Kurtuvėnų 
miestelio pusę, kiekvienas 
seminaristų užsidegę po žibin
tą ir patraukę Barkalnio link. 
Tamsią naktį sargyba pamatė, 
kad iš priešingos pusės, negu 
Bazilionai, miškais atslenka 
didžiulė šviesa. Išsigandę sar-

DIDVYRIŲ, K 
gybiniai išlakstę ir savo tiky
bos pasekėjams paskelbę, kad 
statomos bažnyčios* ' griovimą 
atlieka kažkokia 'tieŽmoniška 
jėga. Nuo to laiko metę baž
nyčios statybą.

Rusai, pavergę Lietuvą, visu 
įtūžimu įkibo panaikinti Ba
zilionų vienuolyną. Bažnyčią 
pavertė cerkve ir atidavė pra
voslavams. Buvusius unitus ir 
kitus pradėjo atkakliai verst J 
pravoslaviją. Paskutinis Bazi
lionų vienuolyno unitų kuni
gas Piningauskas irgi parsida
vė pravoslavijai ir pasidarė 
atkaklus provoslavintojas. Ka
dangi tuo metu buvo užėjęs 
badmetis, tai rusų valdžia pa
naudojo ir papirkimus. Kas 
priimdavo pravoslaviją, kiek
vienas šeimos narys gaudavo 
po rublį, anuomet buvo nema
žas pinigas. Pravoslavljos pri
ėmimas būdavo ir iš lietuvių 
tautos išsiskyrimas, surusėji- 
mas, todėl gyventojai pradėjo 
priešintis ir religiniu ir tauti

niu atžvilgiu. Nuo perkrikštų 
pradėjo šalintis.

Rusams buvo nemielas ir Ba 
zilionų miestelio vardas, pri
menąs jo istorinę kilmę. Mies
telį pavadino Padubysio vardu, 
tiesa, lietuviškai, kad jis grei
čiau prigytų vietos gyventojų 
tarpe. Tačiau žmonės visą lai
ką .vartojo senąjį pavadinimą. 
Kai atgijo Nepriklausoma Lie
tuvos valstybė, Bazilionams 
vėl buvo oficialiuose dokumen 
tuose gražintas senasis vardas. 
Bažnyčia vėl buvo grąžinta ka
talikams.

Praėję Bazilionų miestelį, 
atsidūrėme Beinoriškių kaimo 
laukuose. Dešinėje juodavo 
kažkoks nedidelis miškelis, lyg 
sala laukuose. Mamytė persi
žegnojo ir pradėjo poteriauti.

— Mamyte, koks čia miške
lis, kad tu poteriauji? — pa
klausiau.

— Kapinės, vaikuti! Anks
čiau buvo katalikų, o vėliau 
rusai padarė pravoslaviškomis, 
čia ilsisi ir daug mano gimi
naičių ir pažįstamų, čia guli 
palaidoti ir du jauni vaikai— 
kankiniai, nenorėję atsižadėti 
savo tikėjimo ir kalbos.

Pasimeldusi papasakojo visą 
šių kankinių istoriją.

Vaikai — du berniukai — bu 
vę kokių 10—14 metų amžiaus. 
Jų tėvai dėl rublių priėmė pra
voslaviją ir norėjo savo ma
žamečius vaikučius perkrikš
tyti, kad dar pora rublių prisi
dėtų. Jaunieji pasirodė tvir
tesni už savo tėvus. Griežtai 
pasipriešino priimti naująją 
•tikybą. Ką gi su vaikais darys. 
Kaip įprasta, paėmė rykščių ir 
įkrėtė, bet vaikai ir jų nepa
būgo.

— Velniui savo sielos nepar- 
duostme, — abu vaikai .pareiš
kė.

Tai išgirdęs įtūžo pravosla- 
vintojas, virtęs šventiku, Pi
ningauskas ir kiti pravoslavi- 
jos šalininkai ir valdžios parei 
gūnal. Tėvai taip pat Įširdo. 
Pats Piningauskas, paėmęs 
rykštes, pradėjo žiauriai plak
ti vaikus. Jam pavargus, grieb 
davo kiti plakti, be to, ir patys 
tėvai, bet vaikai, nors ir silp- 
dami nuo smūgių, nepalūžo, 
kentė skausmą ir vis nuolat į 
smukius atsakydavo:

— Velniui savo sielos nepar- 
duosime!

— Kas jus pamokė pravosla- 
vijos nepriimti ir taip sakyti? 
— klausė šventikas Piningaus

kas. — Tur būt, Kurtuvėl 
kunigai?

—Mūsų niekas nemokė. M 
patys žinome,— atsakė vaita 
ir toliau kentė rykščių sm 
gins.

Tėvai negalėdami piktuo 
vaikų priversti, pradėjo geni 
j u įkalbinėti, kad dabar su 
kus badmetis, nėra kas valg 
ti, o už rublį daug duonas g 
lės nusipirkti ir nuo bado m! 
ties išsigelbėti.

— Mes geriau badu miršta 
ar nuo rykščių, bet velniui si 
los neparduosime, kaip ji 
tėveliai, — mažamečiai kari 
niai sutiko mirti. Vaikai bu 
užplakti iki mirties ir palaid 
ti šiose Beinoriškių kapinė 
jų pakraštyje. Mamyte mini 
jų vardus ir pavardes, bet i 
liau pamiršau. Kai susktono 
jau, gyvos liudytojos, man 
tės, jau nebebuvo gyvųjų ef 
se. Nusinešė į kapą tai, k 
mūsų kovų istorijai būtų jd 
mu. O juk daug tokių mu 
brangių pavyzdžių nuėjo į i 
pus.

Kitą savaitę pabaigai: T 
GEGUTĖ JO KAPA APBMJI
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Kas sekantis?
Kas nėra skaitęs prancūzų 

rašytojo Anatole France roma
no apie terorą “Les Dieux ant 
soif ?

Bet šis romanas šiandien 
blanksta prieš sėdinčio Krem- 

* iiuje slibino troškulį.
Kremliaus despoto kraujo 

troškulys yra nenumalšina
mas. I^skerdęs šimtus tūks-

- tančių žmonių Rusijoje, jis tę
sia šudj mus<satelituose.

Kurį laiką jis bandė trošku
li numalšinti baltiečiu krauju. 
Bet, matyt, jam jo neužteko. 
Dabar jis siaučia Čekoslovaki
joje. O kurios valstybės eilė 
bus rytoj?

sekančiais kandidatais 
bus Vengrija, Lenkija ir Ru
munija?

Vengrija, atrodo, turėjs bū- 
, ti pa^KUunė. Kodėl? Ar vidaus 

re.aaln ministro Rajk pakori-
- mas Lūs padaręs galą vengrų 
žudj mui?

Aišku, ne. Tai buvo seniai, 
194s metais, ir Stalinas vėl rei- 
ka_auja kraujo. Tiktai...

Vėliausiu laiku jo auka, žy
dai. Bet per neapdairumą “tau 

, tų tėvas” (to jis dabar gaili
si) Vengrijos valdžią paliko 
rankose Rakosi, kurio tikroji 
pavardė Rosenkranc...

Pakarti jį tuojau, kitą dieną 
po Prahos teismo, kažkaip ne- 

T į patogu. Pašalinimui reikia pa- 
siruošti palaipsniui.

Tokiu būdu Rakosi dar kurį 
' laiką bus laisvas. ♦* ♦ 
n •

Bet yra Lenkija.
Ten jau paruošta virvė nau- 

. jai aukai. Tai Gomulka. Tai 
buvęs Lenkijos komunistų va
das, jau seniai sėdįs kalėjime, 
bet tik dabar gavęs apkaltini
mą, kaip “buvęs įrankiu im
perialistų rankose”.

' Varšuvos teismas Kremliui
* bus puiki operacija. Gomulkai 
esant “ariju”, Stalinas galės 
sakyti, kad Rusijoje nesą jo-

* kio rasinio persekiojimo ir an
tisionizmas, tai ne antisemi-

Manoma, kad vežant Gomul- 
ką į kartuves, į tą patį veži
mą sodins ir lenkų katalikų 
vyskupą Adamskį.

Nuo to laiko, kai ponas Ka
počius susigalvojo perspaus
dinti Lietuvoj leistą enciklo
pedija ir pradėjo po visą Ame
riką rinkti prenumeratas “tam 
nuostabiai kilniam darbui” — 
Amerikos lietuvių visuomenėj 

' atsirado dar vieną priešo sąvo
ką — “Enciklopedijos priešas”.

Kovai su tuo priešu kun. 
Krupavičius —Vliko pirminin
kas (milžiniškas ir neginčija
mas autoritetas enciklopedijos 
leidimo reikaluose?) paskelbė 
arba tiksliau parašė ponui Ka
počiui laišką, o jau šis jį pa
skelbė — tarsi norėdamas vi
siems, kurie dar abejoja dėl 
enciklopedijos”, užčiaupti bur
ną.

Pradžioje laikraščiai — dien 
raščiai ir savaitraščiai — pa
žiūrėjo abejingai j “naują” 
enciklopedijos sumanymą. Pa
sirodė visa eilė straipsnių, ra
ginančių leidėjus persvarstyti 
klausimą ir gerai išaiškinti, ar 
verta tokį darbą pradėti ir tik
riausiai jo nebaigti. Ar nebū
tų naudingiau mums turėti ki
tokią — būtent: tik lituanisti
kos enciklopediją, kuri tikrai 
mums naudinga ir daug nau
dingesnė, negu bendroji. Ke
lios žinomos pavardės iš eilės 
ėmė kalti šią teisybę, kaip vi
nį, gilyn ir gilyn... Pirmą 
smūgį sudavė dr. Jonas Balys, 
prie jo prisidėjo dr. VI. Juodei
ka, padvigubino dr. A. Kučas 
ir pagaliau pribaigė prof. dr. 
Pr. Skardžius. Visi — žmonės 
ne šiandien gimę kačiukai,‘en
ciklopedijos painiuose klausi
muose gerai nusivokia, tą ar 
panašų darbą patys yra dirbę, 
enciklopedijos išleidimu nema
žiau susisieloję, negu pats (po
nas Kapočius, ir žmonės, ku
rie į enciklopedijos leidimą 
pažiūrėjo ne biznio akimis, o 
sveiko proto, ir praktiškumo.

Tiesa, iš šios serijos vardų— 
vienas jau “dezertyravo” — 
prirašęs keliolika kopijų laiš
kų, kuriuose apgailestavo savo 
nepalankumą enciklopedijai ir 
•triumfališkai perėjo į “enciklo 
pedijos draugų” būrį.... Dr. Jo
nas Balys prisipažino padaręs 
klaidą, bet ją atitaisė, pasiun
tęs ponui Kapočiui $7.50.

Dėkui Dievui, kad šis ~ mūsų 
pirmasis enciklopedijos “prie
šas” dėl savo klaidos nepasi- 
ryžo pasikarti, kaip Guy de 
Maupassant novelės “Le Pere 
Amable” senis Cezaris...

Taigi — iš šalies žiūrint — 
“enciklopedijos priešų” pozici
ja susilpnėjo.

Dar, tiesa, jie ne visi nuga
labyti, bet jiems uodegos jau 
prispaustos. Mat, ponas Kapo
čius apkeliavo laikraščių, ypač 
dienraščių redakcijas, susitarė 
su jomis dėl skelbimų, ar už 
juos jau apmokėjo ar dar ne, 
tos paslapties nežinome, ir va, 
dabar “šnypšt” visiems, kurie 
mėgino griauti enciklopedijos 
leidimo idėją.

JONAS PAKUSA

Vienur kitur lyg ir neoficia
liai paaiškinta visuomenei, 
kad jei ponui Kapočiui nepasi
seks pradėti leisti enciklopedi
ją tokią, kaip Juodu su prof. V. 
Biržiška suplanavo, tai jie ne
leis jokios, ir va mes jums pa
rodysime nugaras...

Argumentas be galo tvirtas 
ir jis būtų dar tvirtesnis, jei 
jis nebūtų* įvilktas į biznie
riaus togą.

Mat, pasirodo, keturis metus 
bus galima leisti enciklopediją 
tą pačią, kokią buvo išleidęs 
Lietuvoj Spaudos Fondas. Per 
keturis metus nereikės jokio 
darbo: truputį senoji enciklo
pedija bus pataisyta, peržiūrė
ta ir viskas bus tvarkoj. 8 to
mai išeis, bus surinkta apie po
ra šimtų tūkstančių dolerių, 
praeis keturi metai, o po ketu
rių metų dievai žino, kur bū
sime mes ir kur bus ponas Ka
počius. Politikai skelbia, kad 
turėsime greitai karą, vadina
si grįšime į Lietuvą, o karo me 
tu, niekam nebus leista enci
klopedijų spausdinti, nes rei
kės ginklus kalti.

Jei tokia perspektyva būtų 
tikra, tai tikrai verta būti 
“enciklopedijos priešu”.

Bet ką gi gali žinoti, mirtin- 
' gas žmogau? O gal čia reikės 
praleisti visą amželį. Tik tada 
vėl kyla klausimas, kas tą en
ciklopediją redaguos. Ji nu
matyta leisti per 10—12 metų. 
Bet ar dar bus gyvų žmonių, 
■kurie būtų pajėgūs enciklope
dijai redaguoti?

Sumanymas pono Kapo
čiaus tikrai šaunus. Dar šau
nesnis būtų sumanymas — nu
kelti saulę nuo dangaus ir pa
dalyti po šmotelį kiekvienam 
gyventojui, kad ji ’amžinai ir 
šviestų ir šildytų .kiekvieno ma 
žutę pirkelę... Juk gyvename 
ne tokį amžių, kad galėtume 
sau leisti liūlio j ami svajonė
mis. O enciklopedija yra tikra 
svajonė ir tuščiavidurė svajo
nė, nežiūrint, kad už ją pasi
sakė net Amerkios Lietuvių 
Taryba savo suvažiavime New 
Yorke.

žiūrėkite, .kiek metų jau A- 
merikoj, o dar neturime vai
kams mokyti vadovėlių. Se
niai šnekama, kad reikia iš
leisti geografijos bei istorijos 
vadovėlį. Bet niekas to darbo 
neatlieka. Esame panašūs į 
grafus, kurie mąsto apie palo- 
cius, nesutvarkę savo'paprasto 
eilinio guolio. Jei ponas Ka
počius turi energijos, patartu
me jam išleisti ne enciklope
diją, prie kurios jis praleistų 
savo amžiaus 29 brangių 
metų, o “Lietuvos Istoriją”, 
bent tokią, kokią išleido Patria 
Vokietijoj. Juk šios istorijos 
niekur nebegalima gauti. Ir ji 
lietuvybės kultūrai būtų daug 
naudingesnė, negu 20 tomų 
pasenusios enciklopedijos, pa

rašytos lietuviškai, bet niekam 
nebenaudingos.

Atsidūrėm tokioj padėty, kad 
lietuvių kultūros žibintas pa
teko į biznierių rankas, ir tos 
rankos yra tokios kietos, jog 
jos .pajėgia mum net ožkas už
varyti ant kuprų...

Lapkričio 15 dieną Chicagos 
dienrašty Draugė buvo .patal
pintas pasikalbėjimas su prof. 
Vac. Biržiška, kuris be kita ko, 
gruodžio 2 d. atšventė 68 me
tus savo garbingo amžiaus. 
Prof. Vac. Biržiška yra žino
mas žmogus ir vertas gilios 
pagarbos tiek savo darbu, tiek 
ir amžiumi užtarnautos. Bet 
atvirai pasisakykime, kad jo 
argumentai už “Enciklopedi
ją’ nėra enciklopėdiški...

v Jis, mums rodos, net sumai
šo enciklopedijos pavadinimą, 

pakrikštydamas ją “Lietuvių 
Enciklopedija”.

Juk tai. ne lietuvių enciklo
pedija, o tik lietuviškai para
šyta ir išversta enciklopedija.

Ir jei jau lyginti ją su “Lie
tuvių poezijos antologija”, tai 
reikėtų likti nuosekliu: juk 
į lietuvių .poezijos antologiją 
niekam nei į galvą neatėjo su
dėti viso pasaulio poezijos kū
rinių ištraukas? Tai kodėl į 
lietuvių enciklopediją bus su
krauta visos pasaulinės žinios, 
visi pasauliniai vardai, visqgF 
pasaulinės upės. etc.

Pagaliau be reikalo prof. 
Vac. Biržiška lygina enciklo
pedijos reikalą su kunigaikščio 
dvaro juokdariu Stančiku. Ar 
gi tikrai tas enciklopedijos su
manymas tevertas tik tokio 
palyginimo? Ar jis mano, kad 
prof. Pr. Skardžius, dr. V. Juo
deika, dr. A Kučas, tai tik dva
ro patarnautojai, į kuriuos 
kreipiasi prof.. Vac. Biržiška 
su apraišiotais dantimis, pa
našiai kaip juokdarys Stanči
kas? Jei taįp tai miserabile vi
su. Ir laikas-šaukti, į kur nuė
jo garbingas “lietuvių enciklo
pedijos” reikalas...

■ Iš pradžių;įkaip, enciklopedi
jos sumanymas buvo paskelb
tas, mums atrodė, kad čia gal 
būt tikrai “didelių erelių” dar
bas, bet dabar matome, kad 
tai darbas tokių, erelių, kurie 
geria iš karvės pėdos.

Taigi, po visos tos kalbos: 
mielas skaitytojau, klausi ma
ne, ar esu Enciklopedijos drau 
gas ar priešas...?

Atsakau, kad esu ištikimas 
“lietuvių enciklopedijos” drau
gas ir šiandien pat viešai pa
skelbčiau, kaip tai padarė dr. 
Jonas Balys, Jog siunčiu $7.50 
už “lietuvių enciklopediją”, bet 
ne už “lietuviškai išverstą enci 
klopedija”. Jei tokią enciklo
pediją kas man atneštų į na
mus šiandien, aš jos nepirk
čiau, nes tikiu, kad mano 
$175.00 būtų naudingesni, jei 
aš juos atiduočia Tautos Fon
dui, žinoma, su sąlyga, kad 
tie pinigai nebūtų išmokėti

Čia jokia naujiena. Mūsų 
sutaršytoje epochoje, kai išsi
gandęs žmogus j ieško betkokio 
išsigelbėjimo—griežtos, bekom- 
promisinės, ir garantuotą išsi
gelbėjimą žadančios pasaulė
žiūros, žydi, kaip gražios ir 
nuodingos gėlės. Griežtumas ir 
dogmatiškumas veržiasi siau
ru taku, ir todėl nenustebki
me, kad visiškai priešingos .pa
saulėžiūros sutinka tais klau
simais, kur susiduriama su 
žmogaus ir kūrėjo laisve. Taip 
nacizmas ir komunizmas prie
šingi formalistiniams j ieškoji
mams. Hitleris uždraudė Nol
de klounus, o Sovietų Rusijoje 
Vrubelio demonai nukabinti 
nuo sienų ir sumesti į sandė
lius. Tas pats atsitiko su rašy
tojais, režisieriais, su kiekvie
na individualybe, kuri juto ir 
vaizdavo tikrąjį žmogaus tra
gizmą. šitas tragizmas nepa
tinka griežtosioms pasaulėžiū- 
roms.

Sakysim, ar ne ironiškas di
džiojo prancūzų rašytojo And
re Gide likimas? Dar gyvas 
būdamas jis buvo uždraustas 
Sovietų Rusijoje, gavo Nobelio 
premiją, o miręs—tapo įtrauk
tas į Vatikano indeksą...

Nesistebėkime, jei ir mūsų 
spaudoje užtinkame kilpas, ku 
rios bandomos užmesti ant 
žmogaus — kūrėjo kaklo. Ir tų 
kilpų mazgai sumegzti taip, 
kad neatsileistų.

Tai labai pavojingas seki
mas, prieš kurį reikia protes
tuoti.

Gyvieji dar švelniai kutena
mi. Pasirenkami mažiau jaut
rūs — mirusieji. Jiems kilpos 
pavojingesnės, nes jie nesi
priešina ir nereaguoja į litera
tūrinės nekromanijos procesą.

Mėsinėj amas rašytojo as
muo, jo intymus gyvenimas, ir 
bandoma aiškinti iš to išplau
kianti kūryba neigiama pras
me.

Taip su mūsų Didžiuoju Nu
mirėliu Sruoga bandė atsiskai
tyti St. Yla savo knygoje — 
žmonės ir žvėrys.

Jis pavaizdavo Sruogą kaip 
besiblaškantį, prieštaraujantį, 
lūžtantį. Ir, pasinaudojęs šita 
charakteristika, užakcentavo 
Sruogos kūryboje ‘Ineigiamuo- 
sius” faktorius. Sruogos roman 
tiškieji savo tiesos ir meilės tė
vynei jieškotojai — pavirto 
“nebe gyvais žmonėmis,” “fan
tomais,” “iškrypėliais”, “vel
niškomis būtybėmis”. St. Yla 
prikirpo Sruogai “velnišką es- 
tetizmą”. Jis brūkštelėjo juo
dais" dažais per E. Poe, Wilde, 
Baudelaire, Musset, Byron, 
Heine ir Dostojevskio knygų 
viršelius.

ANTANAS ŠKĖMA

Ir kas iš to, ir kas iš 4b,_ kad 
jį vadino Li,—anot to ąlagerio.

. Tegul Sruogos charakteris ir 
buvo toks, kokį aprašo St. Yla. 
Nes niekas iš jo artimųjų ir 
mokinių neprotestavo. Ir suti
kime su nesąmone, kad Kazi
mieras Sapiega—“velniška bū
tybė”. Tik...

Mano knygų lentynoje kyšo 
K. Sapiegos nugarėlė. Ir kiek 
žemeliaū — Juozo Ylūvio (jis 
ir St. Yla) eilėraščiai — Su
tryptame Kely. — Ištraukime 
šias dvi knygas. Ar atsiras 
nors vienas kritikas,, kuris ly
gindamas šių autorių kūrybą, 
nuspręs, kaęi juodviejų kūry
binė potencija vienoda? Bijau, 
kad ne.

Tiesa, — žmonėse ir žvėry
se — St. Yla save aprašo tie
sų, užtikrintą ir garantuotą. 
Ag noriu tikėti juo. Bet, kūry
bine prasme...

Ir kas iš to, ir kas iš to — 
anot to šlagerio.
- Bet, St. Yla dar yra džentel
menas (palyginus su dr. J. 
Prunskiu. šis “precizavo” ne- 
kromaninį metodą. Jo auka— 
prancūzų beletristas ‘ Maupas
sant. žinoma, kas mums kaž
koks prancūzėlis (vieną mūsų 
literatą x parafrazuojant), ir 
dar miręs prieš tiek metų?

Maupassant — pasakojimo 
meisteris, pasižymįs formos 
stiprumu... Flaubergas pastebė 
jo jo talentą ir .paskatino ug
dyti. (cituoju .patį dr. J. Pruns- 
ki).

Maupassant — moderninės 
novelės tėvas, ir kiekvienas 
doras patyrelis rekomenduoja 
pradedančiam- rašyti noveles 
pasimokyti, būtent, iš Maupas- 
sant’o.

Maupassant—išverstas į dau
gelį kalbų, nagrinėjamas mo
kyklose, įtrauktas į enciklope
dijas, literatūrines chrestoma
tijas.

Tai būtų tikras sovietiško
machiavelizmo triumfas.

. .

, • Tačiau didžiausias laužas 
ruošiamas padegti Rumunijo
je.

Anna Pauker jau kalėjime. 
Su ja bus teisiami Tehoari Ge- 
orgesco, Vasile Luką ir daug 
kitų. Tai bus pati sencaciš- 
kiausia byla.

Rumunų laikraščiai jau pra
siėjo rąžyti, kad “revoliuciniai 
elementai, kurie norėjo sabo
tuoti tautinę ekonomiją, ne
trukus gaus užmokestį už sa
ro darbus”.

Tiesą pasakius, Anna Pauk
er už masines žudynes Rumu
nijoje ▼erta mirties bausmės. 
Bet ar ne likimo ironija susi
laukti bausmės iš tų, kuriems 
ppttamaudatna ji vykdė šiuos 
nusikaltimus!
- Ir tą momentą, kai budelis 
ant kaklo jai ners kilpą, ji, gal 
Mt» prisimins savo neprotin- 

. gą aforizmą: “Bendrai paė- 
MB, žydai negali būti panau
dojanti komunizmui”. Tada, 
Aivos žodžius tardama, ji ma
ni eoaati išimtimi...

Bet Stalinas nežino išimčių!

Laiškai nuo Pacifiko (14) - - Bronys Raila

...TAI BUVO LOS ANGELES
Pabaigai nepasakyti nors 

kelių žodžių apie mūsų miestą 
būtų stačiai nemandagu.

Aną sekmadienio vakarą su 
dr. Petru Pamataičiu buvome 
nuvažiavę į pačius augščiau- 
sius šiaurinio Hollywoodo kal
nus. Debesų jie nesiekia, bet 
visgi toli apačioje palieka mū
sų ašarų slėnį.

Inai Pamataitei vairuojant 
automobilį Mulholland kelio 
vingiais, mudu su tėvu laisvai 
dairėmės, šviesų marios mir
guliavo apačioje, pietuose, ry
tuose ir šiaurėje. Vakaruose 
saulė jau buvo įkritusi į Pacifi- 
ką, bet gelsvi saulėlydžiai dar 
driekėsi per medžių lapus, gė
lynus ir vilų stogus.

Petras lėtai žvalgėsi ir pas
kui tarė: — Ar prisimeni, kur 
šv. Mato Evangelijoje pasako
jama. kaip velnias gundė Jė
zų? Jis užvedė Jį ant augšto 
kalno, parodė visas pasaulio 
karalystes, jų t u r t us,

parodė nuostabiai gražų mies
tą ir siūlė visa tai atiduoti, jei 
parpuolęs -ant kelių pagarbins 
velnią... Kas buvo tas mies
tas?

— Spėju, kad tai buvo Los 
Angeles...

— Teisingai! Tai buvo Los 
Angeles, didžiausia pasaulyje 
miestiška karalystė, išsirpusi 
turtuose, gamtos grožyje ir 
žmogiškuose prasimanymuose. 
Vargiai prieš du tūkstančius 
metų velnias būtų galėjęs iš
galvoti geresni gundymų regi
nį, kaip štai tas Los Angeles 
po mūsų kojomis...

Atvirai kalbant, gražesnio 
miesto, kaip Rozalimas, nėra 
visame pasaulyje. Po jo eina 
Vilnius, paskui Paryžius, Ro
ma ir kiti miesteliai, kaip New 
Yorkas ar Chicago. Bet Los 
Angeles su savo satelitais pla
čiau išsisklaidęs už juos visus

ir dar vis auga pašėlusiai. Ir 
jo panorama — nepalygina
ma...

Nieko negali būti malones
nio motorizuotam •keleiviui, 
kaip 'savaitgaliai pietų Kali
fornijoje. Pacifiko pakrantė 
su keliomis dešimtimis vasar
viečių. Ir tai tikrąja to žodžio 
prasme, nes vasara čia nesi
baigia. Nori augštumų ir snie
go, pasuk į Wilsono kalnus. 
Nori ežerų, spustelk ligi Lake 
Arrewhead ar Elsiner. Nori sa- 
chariškų dykumų, — jos tau 
driekiasi čia bematant. Nori 
pasakiškos oazės dykumose,— 
čia prieš tave Palm Springs, 
kur pats geriausias sezonas 
tuo laiku, kai pas jus siautėja 
žiemos speigai.

Tu gali būti neturtingas, 
kaip aš, bet tik Los Angeles ir 
apylinkėse tu jausiesi, .kad 
amžinai vasaroj i, kaip milijo
nierius. Keikdamasis ir liūdė
damas, kritikuodamas “Ame

i

ALT Informacijos Centrui pa
laikyti New Yorke.

Esu įsitikinęs, kad mūsų nau 
jieji “enciklopedistai” sijoja 
čiulkinį, o ne dirba rimtą ir 
naudingą darbą. Jie gyvena ne 
šios žemės planetoj. Amen.

Argi tai svarbu? Anaiptol. 
Svarbu sunaikinti netinkamą 
dr. J. Prunskiui galvoseną, ku
rią sukėlė... sifilio bacila. '

Svarbu iškišti einančio iš 
proto ir normalaus žmogaus 
raštų ištraukas ’ir iš to. pasity
čioti. “Brutalus cinikas”, “žmo 
gus be principų”, “palaidas 
žmogaus būdas ir sifilio ėda
mų smegenų netaktas (mano 
pabr.), “sifilitiko svaičiojimai”, 
“pornografija”, etc. etc.

Stverkime ir kitus -numirė
lius. Bachas mirė aklas ir'pa- 
raližuotas, Dostojevskis raitė
si epileptiniuose .priepuoliuose, 
E. Poe girtas braižė kreida sa
vo poemas grindyse, - pusiau 
pamišęs. Gogolis degino Miru
sias Sielas, Van Goghas nusi
plovęs ausį padovanojo ją kek
šei, ir vėliau nusižudė, vienas 
iš modeminių amerikiečių poe 
tų Ezra Pound pakliuvo į be
protnamį, Čiurlionis... ne, ge

riau nekalbėkime apie genia
lųjį lietuvį beprotį, tegul nu
kenčia tik svetimieji.

“Nepadori jaunystė”, “hedo
nistinis gyvenimas” —“pražu
dė talentą”, anot dr. J. Pruns
kio. Jei taip, kodėl vis dėlto 
Maupassant “pasakojimo meis
teris, pasižymįs formos stipru
mu?” Beprotybė ir “sifilitiko 
svaičiojimai” kažkaip neside
rina su meisteriškumu ir stip
ria forma.

Neskaičiau tojo . dr. Philip 
Marshall Dole, kurio- autorite
tu dr. J. Prunskis remiasi. Tik, 
net ir ne medikui yra žinoma 
(to neneigia ir dr. J. Pruns
kis), kad sifilio bacila, įsijun
gusi į nervų sistemą, ilgą lai
ką palieka žmogaus protą Ra
mybėje. Progresyvis paralyžius 
ir išprotėjimas ateina vėliau, 
šis procesas pastebimas ir pas 
Maupassant’ą. Dr. J. Prunskis 
specialiai sudėliojo jo raštų iš
traukas. Jis iškišo straipsnio 
pradžioje tų novelių nuotru
pas, kurios nėra Maupassant 
būdingos (nors ir gerai .para
šytos). Pagrindiniai jo darbai 
pasižymi racionalistine galvo
sena, aštriu gyvenimo pažini
mu, kurį pastebima nenorma
liuose (medicinine prasme) kū 
rėjuose. Dr. J. Prunskis cituo
ja paskirus sakinius ir iš tųjų 
“sveikųjų” kūrinių. Tačiau ši
tos citatos neįtikina, nes dr. J. 
Prunskis pamiršta foną , ir 
vaizdus įterpt' iš kurių tie sa
kiniai yra išplėšti, šituo ’ me
todu galima gerokai apdergti 
ir šv. Raštą, vieną iš svarbiau
siųjų žmonijos kūrinių.

Materilistinis dr. J. Pruns
kio sprendimas, kurį jis taiko 
Maupassant’ui — gerokai pa
vojingas. Jį nusitvėrę, surasi
me beprotybės žymių, ir št. 
Antano gimdymuose, ir šv. Jo
no Apreiškime (palyginkime 
“būtybę, kuri nušoko ant že
mės” su apokaliptinėmis šmėk 
lomis), ir kitų šventųjų eksta
zėje.

Lygiai paini ir nepadoraus 
gyvenimo ir kūrybos, paralelė. 
Istorijos procese užtiksimo,- ir 
nepadorius popiežius,. r. ir Re
nesanso dailininkus, . kurie, 
laisvai gyvendami, tapė savo 
mylimųjų portretus, ir kurios 
dabar garbinamos kąip Mado
nos, ir padorų gyvenimą vedu
sį Ibseną, kuris griovė tuolai
kinę visuomenės moralę — ir 
mes įsipainiosime į tokius psi-. 
chologinius kompleksus, kad 
teks griebtis Freudo, Jungo ir 
kitų psichoanalitikų. Istorijos 
procese kūrėjo asmuo virsta 
antraeiliu faktorium. Mums 
nežinomi, nei senųjų legendų, 
pasakų, nei Safo, Homero, ar 
Nofretetės skulptoriaus gyve
nimai. Bet, jųjų kūriniai tebė
ra pavyzdžiai ateičiai.

Dr. J. Prunskis, nors ir puo
la Maupassantą už “pornogra
fiją”, bet jo .pačio rašinys yra 
pasigardžiavimo padaže.

(Nukelta į 6 psi.)

riką’, tu pagaliau pradėsi my
lėti tą miestą.

Kai kitur šalčiai, pūgos ar 
šlapdribos,— tu čia Pasadeno- 
je per pat Naujus Metus daly
vausi rožių parade. Atsirėmęs 
į tylios palmės kamieną, tu 
paskandinsi savo žvilgsnį jo 
spalvingame gėlių fejerverke.

Taip, jau artėja Kalėdos 
/ mums, o taip pat ir jums,’mie

li brooklyniečiai.
Tai taikos ir ramybės šven

tė geros valios žmonėms. To
dėl ir man būtų pats laikas 
liautis su savo drumstimais. 
Gana maištauti!

Ak, Viešpatie, juk iš tikrųjų 
nėra prieš ką maištauti. Visuo
met mėgau maištą ir mėgčiau 
jį dar toliau. Labai gerbiu 
tuos, kurie verčia pasenusius 
stabus ir j ieško ką naujo pa
statyti. Būtų garbė sekti jų pa
vyzdžiu.

Bet kad jau tiek daug, kas 
lietuviška, sugriauta kitų ran
komis. Svetimieji banditai su
griovė mūsų jauną valstybę. 
Mūsų tauta teriojama, lietu
viška visuomenė žlugdoma, 
ūkiai, išdrąskyti, kultūros rai

dai uždėtas mongoliškas apy
nasris. Užsieniuose — tik ma
žos nuobiros ir tos pačios iš
sklaidytos, pajungtos varganai 
skilvio egzistencijai ir dar, 
kaip sakoma, nevieningos.

Tai lietuviškoji erdvė, ku
rioje tikrai nebėra ko daugiau 
griauti, drumsti, maištauti. 
Tuštuma ir nykuma per dide
lė, aimanos ir skausmai per 
platūs, kad begalėtų kilti ki-" 
toks noras, kaip tik ilgesys ką 
nors mėginti atstatyti, iš nau
jo sukurti, iškęsti ir išsilaiky
ti. ’ „ .......

Prieš ką savytarpyje maiš
taujame, dėl ko dar ginčija
mės, yra tik menkniekiai, men 
kiausi vargingos donkichoti- 
jados menkniekiai. Taip norė
tųsi jiems pasakyti — sudiev! 
Virkite, kas norite, savo pa
čių padažuose.

Abalonė, žvelgdama iš Paci
fiko vandenų į tuos sugurusius 
laivukus drumstose smulkučių 
emigrantų balose, yra gal lai
mingesnė. Ji moka Iškęsti, ji 
moka išsilaikyti. Aš manau, 
kad ji moka ir svajoti apie 
naują, įdomią ir gražią ateitį.

• Didžioji tautos kančia ir ko- . 
▼a yra slapta. Pasaulis jos ne

žino, ją ignoruoja. Bet Ramu
sis Vandenynas supranta mū
sų sielą.

Norėčiau atsisveikinti poeto 
Ir filosofo Jurgio Santayanos 
žodžiais. Sis suamerikonėjęs 
ispanas, vėliau sueuropėjęs 
klasikas, neseniai mirė, baig
damas devintąją dešimti įme
tu, ir* paliko poeto testamen
tą. Išmintingas senis tvirtina:

...My exile made me free.
From world to world, • 
from all worlds carried me. 
All times my present, 
everywhere my place, 
nor fear, nor hope, 
nor envy Saw my face... • 
O paskutinis posmas — tai 

tikra ‘‘pagoniška” malda:—(
To trembling harmonies 
of field and cloud, 
of flesh and spirit 
was my worship vowed, 
Let form, let music, 
let all-quickenings air 
fylflhin beauty 
my imperfect prayer.

Los Angeles, 1952 metų gruo
dis.

P. DANTAS

ŠIMPANZĖS —NE ŽMONĖS-
VIENA KITOS NEUŽMUŠINĖJA

Blusa gali išbūti 125 dienas be maisto — Jau 50 milijonu metu, kai 
šikšnosparniai vartoja radarą —Arklys yra kilęs iš gyvulio, už šuni 

mažesnio ir gyvenusio Amerikoje— Užrekordavo žuvu kalbą...

Bimbos ir Prūseikos redaguo 
jamuose laikraščiuose skaitė
me protestus dėl Maskvos šni
pų Rosenbergų nuteisimo. Bol
ševikinių laikraščių skaityto
jai . buvo kviečiami siųsti pro-

- testo telegramas Washingto-
nan... . *< .

Bet tuose laikraščiuose nė 
vienu žodžiu nebuvo protes
tuojama dėl Prahoj vykusio 
teismo, kuris žmonijai darė gė
dą. Ne žodžiu nebuvo užsisto- 

’ ta už pakartuosius.
Niekad nė vienu žodžiu ne

buvo užsistota už baisias žmog 
žudystes ir persekiojimus Lie
tuvoje*.

Bimba su Prūseika lenkiasi 
iki žemės bučiuodami “tėve
lio” Stalino kruviną ranką ir 
nedrįsta nė vienu žodžiu pa
sisakyti prieš jo “ukazus”.

Tas, gal būt, atidarys akis 
naiviems žmonoms ir jie nus
tos rėmę savo aukomis Krem
liaus politikai tarnaujančius 
laikraščius.

Gal būt, jie supras, kad 
. kiekvienas jų centas duotas 
Vilniai, Laisvei ar Tiesai reiš
kia naujo siūlo jprnimas į vir
vę kuria vėliau patys galės bū
ti iškarti maskolio budelio.

•
Sugrįžęs iš Maskvos kom

partijos narys Lecoėur komu
nistinėje spaudoje aprašė sa
vo įspūdžius.

Tarp kitų nesąmonių,> štai 
ką jis rašo:

“Inžinierius, kuris mums ro
dė Maskvos universiteto rū- 
mūs paaiškino: Jei kas. į uni
versiteto rūmus įneštų nauja
gimi ir kasdien jam būtų, rodo- 
ina po vieną kambarį, pama-

- !tęŠ;jHsus kambarius iš ūhiver- 
’r sitėtir-rūmų" išeiti) turėdamas 
' 55 metus airižfaus”.

Kiek Maskvos universitetas 
turi kambarių?

Lengva apskaičiuoti: 365x55 
20,075!!!

Jei kiekviename aukšte bū
tų po 100 kambarių, nors ir 
nedidelių, universitetas turėtų 
200 aukštų!

Deja, tokio dangoraižio Mas
kvoje dar niekas nematei

Ar jūs žinote kiek valandų 
So v Rusijoje darbininkas pri
verstas dirbti?

Marksistų žurnale Naujoji 
Kritika lapkričio numery tū
las Garaudy rašo:

“Stora 600 pusi, knyga Pa
ryžiuje kainuoja 1200 fr., tai 

* yra daugiau negu prancūzas 
darbininkas uždirba per dieną, 
tuo tarpu Maskvoje tokia kny
ga kainuoja 10 rublių, tai yra 
tik 2 valandų sovietų darbi-

Ar jūs žinote, kad pelėda yra 
nemėgiamiausia tarp visų 
paukščių? Kad blusos gali 125 
dienas išbūti be maisto? Kad 
katės yra protingos kaip ir 
šunys. Kod šikšnosparniai 
turi radarą, o kupranuga
rio proseniai buvo nedidesni 
už kiškį, kad bitės kalba šok
damos ir ryklys plaukia be su
stojimo 200,000 mylių...

Yra nustatyta, kad gyviai 
sumuša visus Olimpijos rekor
dus, kuriuos žmogus yra pa
statęs ir turi tokius organus, 
kurie yra geresni už tobuliau
sius iki šiam laikui mokslinin
kų sukurtus instrumentus.

Stebėdami nuo mažiausio 
iki didžiausio gyvio gyvenimą, 
randame, kad žmogus nieko 
naujo nėra išgalvojęs šioj£ 
planetoje, o tik nukopijavęs 
nuo gyvių.

Pavyzdžiui musė “derrbot- 
fly”, kuri gali skristi 1,280 km. 
į valandą, tai yra greičiau ne
gu garsas, davė idėją aviacijos 
inžinieriams .patobulinti lėk
tuvus, lygiai kaip banginis da
vė idėją anglų laivyno inžinie
riams patobulinti povandeninį 
laivą.

Gi šikšnosparniai, pasirodo, 
turi labai komplikuotą radaro 
mechanizmą, Kada jie skren
da, leidžia aštrų riksmą, kurį 
žmogaus ausis negali išgirsti, 
nes jo vibracija yra 50,000 per 
sekundę, tuo tarpu kada žmo
gaus ausis gali išgirsti garsą 
iki 30,000.

šitas riksmas leidžia šikšno
sparniams skrendant ne tik iš
vengti susidūrimo, bet taip pat 
lokalizuoti vabzdžius, kurie 
skraido aplink.

šikšnosparniai be abejo pra
lenkė mokslininkus, nes šį ra
darą jie naudoja jau 50 mili
jonų metų.

Gyviai išlaiko didelius re
kordus. Pavyzdžiui viena pa- 

.. ženklinta lašiša. Kanadoje su
mušė1' tolimo plaukimo rekor
dą, padarydama Saint Lau
rent upe 2,000 mylių kelio.

Badavimo rekordas priklau
so vienai Anglijos blusai, ku
ri išgyveno 3 metus vienoj de- 
zinfektuotoje kiaulydėje.

Bitės jau seniai yra išspren- 
dusios buto .krizę ir kai kuriuo
se aviliuose jų gyvena r\et iki 
80000. Jos tarpusavy kalbasi da 
rydamos šokio figūras, tuo pa
rodydamos kokia kryptimi rei
kia skristi ir kur galima rasti 
geresnės sulties. Kiek kartų tą 
figūrą pakartoja, reiškia kryp
tį ir tolį.

Tyrimai parodė, kad bitė tu
ri kvapo juslę, kaip ir žmogus, 
ir nežiūrint, kad ji daltonietė, 
atskiria spalvas.

Ar žinote, kad arklys yra kil 
mes iš gyvulio, nedidesnio kaip 
šuo, vadinamo Eophippus, gy

venusio Amerikoje prieš 50 mi
lijonų metų.

Tačiau leopardas, kuris bė
ga 112 km. į valandą yra leng
vai pralenkiamas liūto ir an
tilopės, kurie yra greitesni už 
patį leopardą.

Jeigu manoma, kad jūros 
dugne viešpatauja tyla, tai la
bai klystama. Ten yra toks 
pat triukšmas, kaip ir virš van 
dens, žuvys rėkauja, cypia ir 
triūbija...

Tyrinėjant jūros dugną ras
ta, kad žuvys, kurias visi laikė 
nebyliom, yra pačios triukš
mingiausios.

Bet žmogaus ausis negali iš
girsti žuvų kalbps, tik todėl, 
kad vibracija perdidelė.

Iš paukščių tik gegutė ir 
papūga gali savo kojomis 
naudotis, -kaip žmogus ranko
mis. Bet priešingai savo repu
tacijai, papūga yra tyliausias 
paukštis.

Papūga nemoka lenktyniau
ti. Išbandant, viename labirin
te buvo paleistos dvi papūgos. 
Jos bėgo nepralenkdamos vie
na kitos, vis palaukdamas at
silikusią. Jos nemoka nei grei
tai skraidyti. Jų kaulai neleng
vi ir nėra pripildyti oro, kaip 
kitų paukščių.

Bet jos lengviausiai išmoks
ta kalbėti. Ir kas keisčiausia, 
patelės dengviau išmoksta ne
gu patinėliai. Bet kalbėdamos 
jos neparodo protavimo.

Kupranugariai yra kilę iš 
nedidelio gyvio, ne didesnio

kaip kiškis, vadinamo Protoly- 
pus, gyvenusio pqeš 35 milijo
nus metų šiaurinėje Ameriko
je, per Beringo sąsiauri, tais 
laikais buvusio sausu, persikė
lė i Aziją.

Ar yra pasaulyje laukinių 
kupranugarių? Nėra. Jie yra 
naminiai gyvuliai.

Kupranugaris gali bėgti 30 
km. į valandą, gali panešti pu
sę tono krovinį, nors norma
liai nepakrauna daugiau kaip 
ketvirtį tono. Kupranugaris y- 
ra labai kantrus gyvulys ir ne
ša naštą tol, kol nepargriuva 
mirtinai išvargęs. Vienas So
mali jos kupranugaris pasiekė 
rekordą išbūdamas 10 dienų 
negėręs. Normaliai kupranu
garis gali išbūti 4 dienas. Ka
da jis ištroškęs gali išgerti 90 
litrų vandens, kuris pripildo jo 
pilve mažus sandėliukus bute
lio formos. j . į

Tyrinėjant šimpazių (bež
džionių rūšis) gyvenimą, nu
statyta, kad jos yra protingos. 
Prof. Kellog darė bandymą su 
savo vaiku ir maža šimpanze, 
augindamas vieną ir kitą pa
našiose sąlygose’ Jis .pastebėjo, 
kad šimpanzė iki keturių metų 
savo protingumu pralenkė 
Kellogo sūnų. Tik vėliau jos 
protingumas nustojo vystęsis 
ir Kellogo sūnus ją pralenkė.

Bet šimpanzės viename da
lyke viršija žmogų, jos tarpu
savyje neužmušinėja viena 
kitos...

Du jauni draugai norėtų žaisti...

SEPTYNI STALINO BUDELIAI

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Kas tie, kurie stovi partijos priešaky?

— Mokyklose
Kompartijos Centro Komite

te Lietuvoje dabar yra šie, 
iš pavardžių, lietuviai:

• K. Andrijaitis,’ S. Apyvala, 
V. Augustinaitis, V. Bajoriū- 
nas, J. Banaitis, B. Baranaus
kas, F. Bieliauskas, L. Dapkus, 
P. Dūda, J. Gaška, A. Guzevi- 
čius, B. Jasaitis, J. Jonušas, M. 
Junčas- Kučinskas, S. Juoza
pavičius, P. Kareckas, E. Kas- 
nauskaitė, M. Kaunaitė, K. 
Liaudis, J. Macijauskas, S. Ma
linauskas, J. Maniušis, J. Ma
tulis, B. Motiešūnas, B. Mažei
ka, S. Naujalis, P. Olekas, J. 
Orlauskienė, J. Paleckis, A. 
Pąradauskas, B. Penkauskas, 
V. Petraitis, K. Preikšas, B. Pu
šinis, A. Raguotis, M. Rickevi- 
čienė, A. Sniečkus,R. šarmaitis 
Romaitis, M. šumauskas, A. 
Venclova, J. žiburkus, ž. Ziugž 
da, M. Gedvilas, J. Bartašiū- 
nas, J. Stimburys. Iš viso 45.

Prie neaiškių tenka skirti: 
K. Didžiulis (Grossman), P.

mokiniai sala
- -- - — įl — - ’ , I _

Fedoravičius (lenkas?), S. Fi- 
Upavičius (lenkas?), A.’ Kožu- 
chovskis (lenkas?), S. Kon- 
draška (gudais?J, ^B.-Lopato 
(gudas?), T. Mohčiunškas (len 
kas?), V. Niunka (Lietuvos ru
sas?), E. Ozarskis (lenkas?), 
G. Zimanas (Lietuvos žydas). 
Iš viso — 10.

Aiškūs rusai: M. Afoninas, 
A. Andriejevas, A. Anuškinas, 
V. Aronovas, G. įacharovas, A. 
Bielousovas, E.’ :Bilevičlus-Sa- 
rinas, M. Byčkovskis, A. Cistia- 
kovas, V. Gončarenko, N. Gu
sevas, A. Jeferovas, P. Konda
kovas, P. Kunčinas, N. Liubi- 
meckas, D. Mamajevas, I. Mel
nikovas, A. Moskvinovas, A. 
Odnovolas,A. Petrovas, V. Pi
sarevas, A. Smirnovas, N. šče- 
pinas, A. švecovas, A. Tirkuno- 
vas, A. Katyrevas. Iš viso —26.

* ' *

Komitete tikrų narių — 81.
Komiteto biurą sudaro: 

Sniečkus, Aronovąs^ir Niunka
(Nukelta J 6

Anapus geležinės uždangos, 
vadinamose “liaudies demo
kratijose”, anksti rytą į pilie
čių duris beldžiasi ne pieninin
kas, bet dažniausia policija...

Visiems yra gerai žinomi tų 
“respublikų” vadai, bet dažniau 
šiai mažai kas ką žino apie 
Stalino “himmlerius”, kuriems 
jis paveda likviduoti “liaudies 
priešus”, įvykdyti “valymus”, 
ar užkirsti kelią sukilimams.
LENKIJOS HIMMLERIS 
MĖGSTA MEDŽIOTI...

“Urzad Bezpieczenstwa”, taip 
vadinamoji Lenkijos saugumo 
tarnyba, susideda iš 100,000 a- 
gentų. Jų priešaky stovi Sta
nislas Radkiewicz, kuris savo 
karjerą pradėjo kaip pradžios 
mokyklos mokytojas viename 
Lenkijos kaime.

Radkiewicz yra fanatiškas 
komunistas. Į partiją jis įsira
šė, turėdamas 16 metų ir nuo 
to laiko (dabar jam 49 metai) 
visą laiką ištikimai vykdo 
Kremliaus “ukazus”. 1927 jis 
buvo nuteistas 5 metams kalė
jimo už šnipinėjim. 1932 me
tais paleistas iš kalėjimo, jis 
pabėgo į Sovietų Rusiją, kur 
gyveno iki 1944 metų; ir tada 
grįžo į Lenkiją su 200 NKVD 
agentų, kurie jam padėjo or
ganizuoti saugumo tarnybą. 
Jis yra elegantiškas, mėgstąs 
kvepalus ir medžiokles.
BULGARIJA “SAUGO” 
SOVIETŲ PILIETIS

Georgi Vesselinov Tsankov, 
bulgarų Himmieris, turi aukš
tą kaktą ir juodus garbanotus 
plaukus. Jis yra intelektualas 
ir baigęs ekonominės politikos 
mokslus Maskvos universitete.

Jis yra negailestingas. Tai 
rodo kruvini valymai, kurie 
vyksta Bulgarijoje. Sugrįžęs iš 
Rusijos 1944 metais spalio mė
nesį jis likvidavo 30,000 “įtar
tinų”. Sekančiais metais, ba
landžio mėnesį, per kartuves 
perleido 7,000 bulgarų.

Jis yra 40 metų amžiaus’ir 
pusę savo gyveninio praleido

Sovietų Rusijoje. Jo brolis irgi 
yra sovietų pilietis, kurį Stali
nas 1951 metais paskyrė Bul
garijos vidaus reikalų ministe- 
ru.Tsankovo pavaduotoju yra 
rusas Kristo Bojev; kuriam 
duota Bulgarijos pilietybė. 
DRAGHICI REIŠKIA 
“GRAŽUS”!

Rumunų gestapo, vadinamo 
“Sicuritata”, viršininkas yra 
Alexandre Draghici.

Keistas vardas policininkui, 
nes rumuniškai Draghici reiš
kia gražus!

Draghici ne taip seniai va
dovauja rumunų sou gurno tar
nybai. Jis paskirtas į šią vietą 
tik šiais metais gegužės mėne
sį, tuo momentu, kai buvo lik
viduota Anna Pauker ir jos 
draugas Vasile Lucas... Tai ro
do, kad Draghici turi didelį 
pasitikėjimą Kremliuje.

Jo pirmtakūnas turėjo švel
nią akį žydams ir nevaržė 
tuos, kurie norėjo emigruoti į 
Palestiną. Bet Draghici ypa
tingai griežtai prieš žydus nu
siteikęs.
ZAISSER YRA 
AGENTAS Nr. 1 
„ Prieš tapdamas Rytų. Vokie
tijos vidaus reikalų ministru 
saugumo viršininku, Hans Wil
helm Zaisser, kuriam šiandien 
yra 59 metai amžiaus, buvo la
bai aktyvus komunistų agen
tas.

1920 metais jis stovėjo prie
šaky sabotažo organizavimo.

1930 metais jis atsidūrė To
limuose Rytuose, prisidengęs 
Fordo atstovo vardu.

1937 metais jis įeina į tarp
tautinės brigados štabą ir va
dinamas generolu . Gomez 
nors nemokėjo nė žodžio ispa
niškai.

Pažymėtina, kad jo duktė, 
tarnauja sovietų armijoje, 
kaip karininkas.
SHEHM MĖGSTA
PATS ŽUDYTI

Mehmet Shehm Albanijos 
saugumo viršininkas, mėgsta 
pats persekioti aukas.

1943 metais jis nušovė 51 re
zistencijos narius. Dabar, non 
ir eina vidaus reikalų minist
ro pareigas, mėgsta pate, < 
kartu su savo pohdnihkaii 
dalyvauti “valymuose”.

Sakoma, kad jis nušovęs mi
nistrų tarybos posėdyje Njaz 
Islami, susisiekimo ministrą 
kuris buvo pradėjęs kritikuot 
sovietų ambasadoriaus akys 
apie siunčiamas į Sov. Bosiji 
medžiagas. *t-;' *
SAVO PROFESIJOJE...

Negalima sakyti, kad čeką 
nemokėjo pasirinkti saugom 
viršininko,' ries Karol Bacilel 
Čekoslovakijos saugumo mi 
nistras,t yra pagal’" profesij 
raktininkas.

Jis yra baigęs Lenino moky 
lą Maskvoje ir visada ištikta 
lojo savo šeimininkui, šia: 
metais jis pasiekė savo tiksli 
nes buvo paskirtas Saugom 
ministru.

Per tą laiką jis jau spej 
pasižymėti, nemažai likviduc 
damas ir, be to, pasiųsdamas 
kalėjimą keletą tūkstančių a 
menų. • >
STALINO ŽMOGUS^.

Gabor Peter, Vengrijos ’sa 
gurno viršininkas, už paskyr 
mą turi būti dėkingas Stata; 
kuris į jį atkreipė dėmėsi 19^ 
metais. Tada jis buvo vengi 
kompartijos sekretorius. Ni 
1945 metų jis turi rankose sk 
tąją policiją.

- 1946 metais, kai komunis 
lyderiai susirinko Maskvoj 
Stalinas padavė jam rank 
Nuo to momento Gabor Pėt 
žvaigždė pradėjo kilti. ’

šiandien Gabor yra pats gi 
lingiausias asmuo Vengrijoj 
Jo žmona yra Rakosi asmenį 
ka sekretorė. Jis areštavo s 
vo geriausią draugą Lasz 
Rajk. Jis yra autorius tos b! 
los, kuri buvo iškelta prieš ta 
dinolą Mindszenty.

Gabor yra džiovininkas 
veda asketišką gyvenimą: n 
rūko, negeria, bet mėgsta pr 
bangų gyvenimą.

ninko uždarbis. Geras smuikas 
Maskvoj tekainuoja tik 290 
rublių, tai yra savaitinis so
vietų darbininko uždarbis”.

Paskaičiuokime. 10 rublių 
gauna už 2 darbo valandas, 
tad j valandą sovietų darbi
ninkas uždirba 5 rublius. Per 
savaitę jis uždirba 290 rublių 
jx) 5 rublius per valandą, reiš
kia, jis dirba 58 valandas!

• •
Bulgarijos pašto valdyba pa- 

skebė tok| komunikatą:
“Piliečiai yra informuojami, 

kad tiesioginis telefono susi
siekimas tarp Sofijos ir Mask
vos veikia be pertraukos dieną 
ir naktį”.

Tiesą pasakius, niekas dėl to 
niekad neabejojo!

"% MĮSLĖ 5
Ar galima nusipirkti New 

Yorke komunistų laikrašti 
Pravdų?

Ar galima Maskvoj nusipirk
ti New York Times?

Atsakymas: į pirmąjį klau
simą — taip, į antrąjį — ne.

Ir Sovietų Rusija Bimbos ir 
Misaros dar vadina laisvės

Kapai kalba 6

LIETUVAI NIEKAD NETRŪKO
Stasys Butkus

—Stasiuk, šiandien Petrinės. 
Eisime į bazilloniškius. Matai, 
kaip saulė žeme ritinėjasi, — 
pakvietė mane mamytė eiti į 
svečius, žinojau, kad toje apy
linkėje mano mamytės gimti
nė. Ten jos lūpomis kiekvienas 
kalnelis, upelis, ežeras, vieni
šas medis .pakely bei laukuose, 
didesnis akmuo bei kitkas kal
ba, viskas atgyja, sužmogėja. 
Negyvoji gamta pasidaro gy
vąja, todėl įdomu su ja keliau
ti po tas vietas.

Kilometrą pažengus nuo na
mų, pasinėrėme į tamsiuosius 
miškus. Nors vėjo, rodos nebu
vo, bet jis šniokštė, dejavo.

Už 3 kilometrų išėjome i 
Alksniniškės kaimo laukus, iš 
visų pusių mišku apsuptus. 
Laukuose kiūkso nedidelis Bar- 
kalnio kalnelis.' Jo viršūnėje 
dar buvo randama plytų li
kučių. Senųjų žmonių legen
dos apie ji kalba, kad reforma
cijos metais Lietuvoje ant jo 
buvo statoma reformatų baž
nyčia. Katalikai nenorėję leis

ti jos statyti, ir toje vietoje 
buvo smarkiai susibarta tarp 
tų tikybų pasekėjų. Už sekan
čių 3 kilometrų esančiame prie 
Dubysos Bazilionų miestelyje 
(Šiaulių aps.) buvo unitų bazi- 
lonų vienuolynas, šv. Baziliaus 
vardu bažnyčia ir vienuolyno 
išlaikoma seminarija, šios se
minarijos keliasdešimt auklė
tinių visokiais būdais kenkę 
šioj apylinkėje įsigalėti refor
macijai. Jie trukdę ir ant Bar- 
kalnio statyti reformatų baž
nyčią. Ką jie per dieną pasta- 
tydavę, naktį seminarijos auk
lėtiniai išgriaudavę. Pagaliau 
reformatai pradėję statyti sa
vo sargybas. Seminaristai irgi 
sugalvojo būdą sargybas išvai
kyti.

Miškais nuėję į Kurtuvėnų 
miestelio pusę, kiekvienas 
seminaristų užsidegę po žibin
tą ir patraukę Barkalnio link. 
Tamsią naktį sargyba pamatė, 
kad iš priešingos pusės, negu 
Bazilionai, miškais atslenka 
didžiulė šviesa. Išsigandę sar-

DIDVYRIŲ, K 
gybiniai išlakstę ir savo tiky
bos pasekėjams paskelbę, kad 
statomos bažnyčios* ' griovimą 
atlieka kažkokia 'tieŽmoniška 
jėga. Nuo to laiko metę baž
nyčios statybą.

Rusai, pavergę Lietuvą, visu 
įtūžimu įkibo panaikinti Ba
zilionų vienuolyną. Bažnyčią 
pavertė cerkve ir atidavė pra
voslavams. Buvusius unitus ir 
kitus pradėjo atkakliai verst J 
pravoslaviją. Paskutinis Bazi
lionų vienuolyno unitų kuni
gas Piningauskas irgi parsida
vė pravoslavijai ir pasidarė 
atkaklus provoslavintojas. Ka
dangi tuo metu buvo užėjęs 
badmetis, tai rusų valdžia pa
naudojo ir papirkimus. Kas 
priimdavo pravoslaviją, kiek
vienas šeimos narys gaudavo 
po rublį, anuomet buvo nema
žas pinigas. Pravoslavljos pri
ėmimas būdavo ir iš lietuvių 
tautos išsiskyrimas, surusėji- 
mas, todėl gyventojai pradėjo 
priešintis ir religiniu ir tauti

niu atžvilgiu. Nuo perkrikštų 
pradėjo šalintis.

Rusams buvo nemielas ir Ba 
zilionų miestelio vardas, pri
menąs jo istorinę kilmę. Mies
telį pavadino Padubysio vardu, 
tiesa, lietuviškai, kad jis grei
čiau prigytų vietos gyventojų 
tarpe. Tačiau žmonės visą lai
ką .vartojo senąjį pavadinimą. 
Kai atgijo Nepriklausoma Lie
tuvos valstybė, Bazilionams 
vėl buvo oficialiuose dokumen 
tuose gražintas senasis vardas. 
Bažnyčia vėl buvo grąžinta ka
talikams.

Praėję Bazilionų miestelį, 
atsidūrėme Beinoriškių kaimo 
laukuose. Dešinėje juodavo 
kažkoks nedidelis miškelis, lyg 
sala laukuose. Mamytė persi
žegnojo ir pradėjo poteriauti.

— Mamyte, koks čia miške
lis, kad tu poteriauji? — pa
klausiau.

— Kapinės, vaikuti! Anks
čiau buvo katalikų, o vėliau 
rusai padarė pravoslaviškomis, 
čia ilsisi ir daug mano gimi
naičių ir pažįstamų, čia guli 
palaidoti ir du jauni vaikai— 
kankiniai, nenorėję atsižadėti 
savo tikėjimo ir kalbos.

Pasimeldusi papasakojo visą 
šių kankinių istoriją.

Vaikai — du berniukai — bu 
vę kokių 10—14 metų amžiaus. 
Jų tėvai dėl rublių priėmė pra
voslaviją ir norėjo savo ma
žamečius vaikučius perkrikš
tyti, kad dar pora rublių prisi
dėtų. Jaunieji pasirodė tvir
tesni už savo tėvus. Griežtai 
pasipriešino priimti naująją 
•tikybą. Ką gi su vaikais darys. 
Kaip įprasta, paėmė rykščių ir 
įkrėtė, bet vaikai ir jų nepa
būgo.

— Velniui savo sielos nepar- 
duostme, — abu vaikai .pareiš
kė.

Tai išgirdęs įtūžo pravosla- 
vintojas, virtęs šventiku, Pi
ningauskas ir kiti pravoslavi- 
jos šalininkai ir valdžios parei 
gūnal. Tėvai taip pat Įširdo. 
Pats Piningauskas, paėmęs 
rykštes, pradėjo žiauriai plak
ti vaikus. Jam pavargus, grieb 
davo kiti plakti, be to, ir patys 
tėvai, bet vaikai, nors ir silp- 
dami nuo smūgių, nepalūžo, 
kentė skausmą ir vis nuolat į 
smukius atsakydavo:

— Velniui savo sielos nepar- 
duosime!

— Kas jus pamokė pravosla- 
vijos nepriimti ir taip sakyti? 
— klausė šventikas Piningaus

kas. — Tur būt, Kurtuvėl 
kunigai?

—Mūsų niekas nemokė. M 
patys žinome,— atsakė vaita 
ir toliau kentė rykščių sm 
gins.

Tėvai negalėdami piktuo 
vaikų priversti, pradėjo geni 
j u įkalbinėti, kad dabar su 
kus badmetis, nėra kas valg 
ti, o už rublį daug duonas g 
lės nusipirkti ir nuo bado m! 
ties išsigelbėti.

— Mes geriau badu miršta 
ar nuo rykščių, bet velniui si 
los neparduosime, kaip ji 
tėveliai, — mažamečiai kari 
niai sutiko mirti. Vaikai bu 
užplakti iki mirties ir palaid 
ti šiose Beinoriškių kapinė 
jų pakraštyje. Mamyte mini 
jų vardus ir pavardes, bet i 
liau pamiršau. Kai susktono 
jau, gyvos liudytojos, man 
tės, jau nebebuvo gyvųjų ef 
se. Nusinešė į kapą tai, k 
mūsų kovų istorijai būtų jd 
mu. O juk daug tokių mu 
brangių pavyzdžių nuėjo į i 
pus.

Kitą savaitę pabaigai: T 
GEGUTĖ JO KAPA APBMJI



LEONA’S BAR & RESTAURANT

LEONA IR JUOZAS PETRAIČIAI, Sav.
341 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 4-9414

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
r 1 SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS

158 GRAND STREET
TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina B ui vidai

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 
rūšies maistas, įvairiausi gėrimai

DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI
A Vakarais muzika prie baro,

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8tb St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

™ 3 GURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN Inn dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė 
Šokiai ir įdomi programa grojant Continental Society or
kestrui. Programą atlieka radijo ir televizijos artistai.
Penktadieniais: Talentų Vakaras (duodami prizai), šešta
dieniais: Įdomios programos. Sekmadieniais: liaud.es šokiai 
rumba, tango, polka, mamba šokiai. Akordionlstas Nicholas 
Donzoff pagroja pageidaujamas melodijas.

GERI LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI VALGIAI
Kainos prieinamos “No Cover of Minimum” Užeikit įsitikint 

Vestuvėms bei susirinkimams salė — vakarienės
219 SECOND AVE. (tarp 13 ir 14 St.) NEW YORK CITY

Telefonas GR. 3-9865

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT 
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
273. GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. IR HARRISON PL., BRROKLYN, N. Y. 

Tel. HY 7-9758.

The DRIFTWOOD BAR AND GRILL 
žuvies maistas ir gėrimai. Vienas seniausių\barų 

New Yorke. \
254 Water St. Tarpe Peck Slip St. ir BeackmarrSt.
New York City, N. Y. Tel. WOrth 2-8551.

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
Salė šokiams, susirinkimams, vestuvėms ir 

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L. L

TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) (Rez.)

• WINTER GARDEN TAVERN, Inc
CABARET ’afia

Baras, Restoranas, Salė
. VYT. BELECKAS, savininkas

Praneša, kad š. m. gruodžio 26 ir 27 d 
rengia viešą ir oficialų

ŠOKIŲ ATIDARYMĄ
taip pat
METŲ SUTIKIMĄf n naujųjų

1SS3 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.
' Tel. EV 2 ■9586 (Prie Forest Avė. stoties), Ridgew<xxi

KAI PRIKELIAMI NUMIRĖLIAI

pad- 
me- 

savo 
at-

(Atkelta iš 4 psl.)
Objektyvus skaitytojas 

žymės sau Maupassant’o 
niškąją tiesą ir pasidarys 
išvadas. Ne nusikaltimas
skleisti purviniausias gyveni
mo puses. Pas tikrą rašytoją, 
tegul anot dr. J. Prunskio, ir 
“prostitučių lizdus” aprašant,

GERA SVEIKATA
Dr. R. B. GOLDSTEIN 

259 UNION AVENUE.
----- Brooklyn 11, N. Y. ------

Kodėl tūlos ligos išsiplatina 
iki epidemijų?

Yra manoma, kad visos epi
demijos paeina iš atsparumo 
susilpnėjimo. Epidemijomis va
dinama nepaprastai paplitusi 
tam tikram ribotam laike ir 

, ribotoj vietoj tam tikra už
krečiama liga.

Visose epidemijose pastebė
tinos sekančios jų .priežastys:

1. Užsikrėtimo šaltinis, pa
prastai labai pikta liga.

2. Parazitai, uodai, musės ir 
vabzdžiai, kurie ligos bakteri
jomis užkrečia .permaža ligai 
atsparos turinčius asmenis.

3. Tam tikrai ligai kai kurių 
žmonių atsparos susilpnėji
mas.

4. Užsikrėtimo sąlygų padidė 
j imas.

Prieš epidemijas, paprastai, 
ta liga užsikrėtimas sumažėja, 
todėl ir žmonių atspara tai li
gai susilpnėja.

Kai kurios ligos, kaip jadra, 
atsikartoja iki epidemijų išpli
timo periodiniai kas trys me
tai. Daugelis tokių ligų ligonį 
palieka visam amžiui tai ligai 
atsparą. Sykį jodra persirgęs, 
daugiau nebeserga. Kad epide
mija pasikartotų, reikalingi 
neatsparūs žmonės. Tokiais y- 
ra ką tik gimę 
neprisitaikę prie 
eiviai ir žmonės 
goms atspara^

kūdikiai, dar 
klimato, at- 
su maža 11-

jūs pastebėsite žmogaus 
gotą, jūs girdėsite vinių 
mą ir, jau jūsų reikalas 
spręsti.

Dr. J. Prunskis primityviai 
supranta moralės ugdymą. Jis 
nori ir jaunimą ir suaugusius 
uždaryti pansione, kurio auk
lėtoja, išėjusi į gatvę, piktinasi 
kad arkliai neapmauti kelnė
mis. žmogus, kuris rašys savo 
vardą iš didžiosios raidės, ži
nos visas gyvenimo puses, jis 
supras ir žydinčią gėlę, ir par
tizano kovą, ir žūstančią pros
titutę. Todėl Maupassant pa
tartinas skaityti ir protingam 
jaunimui. Todėl bereikalingai 
puolama “Terra” ir terpiama 
neskani aliuzija apie uždirba
mą dolerį.

Gol- 
kali- 
apu-

Savotiškai akrobatiškas 
Maupassant’o įpainiojimas į 
šeiminius bei valstybinius 
Prancūzijos reikalus. Dr. J. 
Prunskis prisiminęs prof. Bu
reau knygą (kurią jis skaitė 
prieš 23 metus), apgailestauja 
prancūzų moralės palaidumą, 
apgailestauja, kad Prancūzija 
pralaimėjo varžybas su vokie
čiais ir tapo trečiaeilė valsty
bė. Palikime moralę ir šeimos 
palaidumą (jį surasime ir į- 
vairiaeilėse valstybėse). Tik... 
ir po 23 metų — prancūzų li
teratūra, dailė, teatras, tebe
šviečia visam pasauliui, tuo 
pačiu ir lietuviškai kultūrai. 
Gi .pirmaeilių valstybių “mora
lę” mes patys patyrėme ant 
savo kailio. Tikiuosi, dr. J. 
Prunskis sutiks, kad Vokietija 
buvo, o Rusija tebėra pirma
eilės valstybės.

Galimas daiktas, kad kai ku 
ris skaitytojas nutars, kad ma
no šis pasisakymas nukreiptas 
■prieš krikščioniškąją pasaulė
žiūrą. Nelaimingu sutapimu, ir 
St. Yla ir dr. J. Prunskis yra 
mūsų krikščioniškojo elito at
stovai. Todėl pareiškiu, kad 
gerbiu kiekvieną pasaulėžiūrą, 
jos apraiškas ir atstovus, ku
rie yra humaniški ir tarnauja 
žmogui. Ir toje pačioje pasau
lėžiūroje Įžiūriu skirtingas in
dividualybes ir sroves.

Okupuotoje Lietuvoje
(Atkelta iš 5 psl.)

— sekreoriai (Sniečkus I, Ara- 
novas II, o Niunka — šiaip se
kretorius, jie faktiškai atitin
ka pirmininko, vicepirminin
ko ir sekretoriaus vardus), o 
nariai— M. Gedvilas, J. Palec
kis, F. Bieliauskas, V. Pisare
vas, P. Kondakovas, K. Preik
šas, A. Raguotis ir N. Gusevas.

Kandidatais į Centro Komi
tetą yra:
'A. Barkauskas, J. čiulada, A. 

Dovydonis, J. Grigalavičius, V. 
Kadžiulis, A. Kairelis, M. Ke- 
nevičius, B. Marciauskas, M. 
Meškauskienė, A, Mikutis, K. 
Pečiokas, O. Puteikytė, A. Ran
dakevičius, B. Sujeta, P. Va- 
riakojis, J. Vildžiūnas — grei
čiausiai visi lietuvių kilmės 
(16).

Kiti yra: J. Jadogalvis (?), 
V. Bylinskis, R. Jegorovas, P. 
Kolcovas, F. Kraštinis (lat
vis?), V. Kulyginas, S. Lazut
ka, M. Martynovas, M. Parši- 
nas, J. Sviščiovas, A. Spasio- 
novas, F. Teriošinas, M. Zuje- 
vas — šių 14. Iš viso kandada- 
tų 30.

Revizijos komisijoj yra:
J. Abišala, M. Chodos-Alek- 

sandrovič garsioji Chodoso 
duktė, matyti jau ištekėjusi)
J. Gabalis, B. Goštautas, J. 
Jurgaitis, P. Kutka, A. Likas,
K. Markevičius, A. Mėlynis, M. 
Mikalauskas, J. Prakapas, A. 
Romanovas, V. Savickis.

Lietuviška knyga — geriausia švenčių dovana 
Kątik išėjo Aniceto Simučio paruošta

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS
Tai stambi ir pilna naudingų informacijų -knyga, kurią 
gavęs džiaugsis kiekvienas. Reikalaukite lietuvių knygynuo
se, arba tiesiai iš redaktoriaus su užsakymu pasiųsdami 
penkis dolerius:

Mr. A. Simutis, 41 W. 82 Street, New York 24, N. Y.

Tarpe 51 ir 5 2 St..

ANNA’S BEAUTY SALON
ANNA SEEBERG. sav. estų tautietė 

Patarnavimas sąžiningas.
New York 22, N. Y.

metus butpinigiai iš- 
Minėftos mokyklos mo- 
pakartotinai pranešė, 
butpinigių dar negavo
1950- 51 mokslo metus,
1951- 52 mokslo metus.

Plaukų garbiniavimas $7.50 ir daugiau. Papuošimas antakių ir blakstienų.
581 Lexington Ave., New York City

Telefonas PL 3-5967

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER - PORK STORES

Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 
ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

68-38 Myrtle Avenue 
Glendale, N. Y.

68-38 Forest Avenue 
Ridgewood, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue 
Flushing, N. Y.

60-04 Woddside Aenue 
Woodside, N. Y.

MAIN
6202-10 MYRTLE AVE.

185-24 Horace Harding Bld. 
Fresh Meadows, Flushing 

219 Jamaica Avenue 
Queens Village, N. Y. 
176 Rockaway Avenue 
Valley Stream, N. Y.

4380 White Plains Road 
Bronx, N. Y.

19 West Post Road 
White Plains, N. Y. 

STORE
GLENDALE 27, N. Y.

KVIEČIAMI APLANKYTI NAUJAI ATIDARYTĄ
PALANGOS RESTORANĄ

(Restaurant Corp. Palanga) (
ŠVIEŽIAS MAISTAS. LIETUVIŠKI PATIEKALAI.

337 UNION AVENUE, BROOKLYN 11, N.
Tel. UL 8-7821

Y.

86 ™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street BUtterfield 8-0561

Nuo gruodžio 12 iki 18 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“SCHICKSAL IN KETTEN*
Su Maria Andergast----Rudolf Prack — Hans Holt — Willy Danck

Kari Skraup — Thea VA>is
“UM EINE NASENLAANGE”
Su Thco Lihgen — Hans Moscr — Sonija Zū-mann —Rudolf Prack

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

Kokia yra mokyklų padėtis 
Lietuvoj geriausiai pasako pa
tys komunistai. Užtenka tik 
žvilgterėti į Lietuvoj lei
džiamos Tiesos (kuri yra tikra 
rusiškos Pravdos kopija) šių 
metų spalio 30 d. numerį, kur 
randame?

“Alsėdžių septynmetės mo
kyklos mokytojai dar negavo 
1951-51 m. m. priklausantį ku
rą. Mokytojai gyvenantieji pri
vačiuose butuose, nėra gavę 
butpinigių. šiuo reikalu nesi
rūpina nei mokyklos vadovy
be, nei rajono liaudies švieti
mo skyrius’ ?

“Švenčionėlių rajone Rieš- 
kutėnų septynmetės mokyklos 
mokytojai nusiskundžia, kad 
neaprūpinami kuru”. **

“Eišiškių rajono Pamerkiu 
septynmetės mokyklos moky
tojai nurodė, kad negavo but- 
pinigių dar už 1950-51 mokslo 
metus”. Dar šių metų balan
džio mėnesį kreipėsi šiuo klau
simu į Vilniaus srities liaudies 
švietimo skyrių. Rugsėjo mė
nesį buvo gautas atsakymas, 
kad Pamerkiu septynmetės mo 
kyklos mokytojams už 1950-51 
mokslo 
mokėti, 
kytojai 
kad jie 
nei už 
nei už
Jie taip pat negavo ir kuro”.

“Troškūnų rajono Viešintų 
vidurinės mokyklos mokytojai 
skundėsi, kad negauna kuro. Į 
užklausimi lą rajono vykdo
masis komitetas pranešė, kad 
už 1951-52 mokslo metus kurą 
pilnai gavo, tuo tarpu tai ne
atitinka tikrovės”.

“Kriukių... vidurinėje mo
kykloje yra 20 mokytojų, iš ku
rių dalis nuomoja sau butus 
ir moka aukštas nuomas. Kol
ūkio valdyba turi savo žinioje 
keletą neužimtų gyvenamųjų 
namų, tačiau mokytojams su
teikti juos atsisako”.

“Kriukių vidurinės mokyk
los mokytojai nebuvo aprūpin
ti ir kuru. Pati mokykla nega
vo viso jai reikiamo malkų 
kiekio. Blogai buvo aprūpina
mi kuru pereitais mokslo me
tais ir Kuršėnų rajono Žibų 
septynmetės mokyklos moky
tojai.”

“1951-52 mokslo metais | 
Druskininkų rajoną buvo at
siųsti 7 nauji mokytojai. Atvy
kę mokytojai butų klausimu 
kreipėsi į rajono ir miesto vyk
domuosius komitetus. Tačiau 
teigiamo atsakymo negavo, . 
nors prie didesnių pastangų 
galima būtų mokytojų prašy
mus patenkinti. Miesto vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
Krochinas pataria mokyto
jams, neturintiems butų... ap
leisti Druskininkus ir išvažiuo
ti”.

Ir čia tik dalis skundų. Jei 
jau komunistinėje spaudoje 
drįstama taip skųstis, tai gali
ma įsivaizduoti, kad tikrumo
je yra dar blogiau.

VALANDOS:

r

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI
_ _ ____2__ ,

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30 E. 60th St. New York City 

Telef. MUrray Hill 8 8677

M. D.
VALANDOS:
Susitarus: amrad., ketv. ir 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I. Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir ieit. ■

Telef. Bay Shore 3710 tik iš ryto.

DR. F. M. BINTAKYS
91 Hanson Place 
Brooklyn 17. N. Y. 
' STerling 9-5285

VALANDOS:
Kasdien nuo, 10 iki 12 ir 
nuo 5 iki 8 v. v. Šeštad. 
visą dieną ir pagal susitarimą

PETER GUSTAITIS, Jr„ M. D. 

87-20 85th Street 
Woodhaven, L. I., N. Y.

VALANDOS: 
2 — 3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais ir Žventad. 
tik susitarus 
Tel. Virginia 9-6125

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:

1357 Bushwick Ave.
Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445

♦

12:30 — 2
6—8
Šeštad. 10 — 3
Ketvirtadieniais ir šventa
dieniais uždaryta

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare221 So. 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 7-6868

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

VALANDOS: ' 
1 — 7 vai.

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (Brooklyn?)

* 
susitarus
Ketvirtadieniais visą dieną

Ofiso ,tel. ULster 8-8789
Namų tel. TAylor 7-8231

ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
9 — 12 ryte 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg. 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

GYVENIMAS JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW

Redaguoja KĘSTUTIS CERKEL1ŪNAS

LIETUVIU SK - MINERVA SC 3-1

3-1 (2- 
sekma- 
stebėjo

Latcst 
Interest 

Rate

. JOSEPH ZABNER, M. D.
AKIU GYDYTOJAS

35 E. 7tr Street 
New York, N. Y.

Pirm., Tree., Penkt. 6—8

Tel. OR 4-8038

JOSEPH SAMOSTIE, M. D.
Buvęs Berlyno universiteto klinikų prof, asistentas

-— Vyrų ir moterų aštrios ir chroniškos ligos.
RENTGENAS — ELEKTROTERPIA.

Nuo JO. vai- ryto iki 6:30 v. p. p. Čia pat moterų ligų gydytoja
Priėmimo vai. ntr.. tree, ir penkt. nuo 10 vai. ryto iki 6:30 vai. vak.

New York 3, N. Y. (Tarp 2nd ir 3rd Avė) 220 East 12th St.
Tel. AL 4-443 7

JOHN DERUHA, M. D.
Pūslės, odos, krauję, vidaus ligos ir nusilpimai Nervai, 

glendos, užkietėjimai, vidiniai skauduliai.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir aoCeriss.

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

V. LUKAS, vedėjas
Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa
kymus mes išpildome koge- 
riausiai.

532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tek EVergreen 4-8802

LATVĖ ADVOKATĖ

DR. JUR. SOPHIE BERZINS
Praktikavo Baltijos valstybėse, Vokietijoje ir dabar — Ame
rikoje. Taip pat padeda lietuviams, reikalingiems teisinių 
patarimų.

245 LENOX RD., BROOKLYN 26, N. Y.
ULster 6-4§3M 

---------------------------------------------------------------- __-------------- >

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

197 NORTH 6th ST. BROOKLYN M, N. Y.
EVergreen 8-6322

— — i—s— r-r-- —- r—’ r-J—J—J—J- J— J"-

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS G INKŲ S, VEDĖJAS

Ifi WWRL, 5000 kcL
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-9293

ACME LIQUOR STORE
o SAM SAPEGA, Savininkas

DIDŽIAUSIAS IMPORTUOTO IR VIETINIO 
VYNO BEI DEGTINĖS PASRINKMAS 

Nuolaida perkant dėžėmis. Pristatoma j namus.
2110 Flatbash Ave. Brooklyn, N. Y-.

Tel. NA 8-4343

Gruodžio 7 d. Lietuvių SK 
vienuolikė pagaliau išbrido iš 
pralaimėjimų balos ir DAFB 
augštosios lygos pirmenybėse 
nugalėjo Minervos SC 
1)., Nežiūrint smagaus 
dienio oro, rungtynių 
tik apie 150 žiūrovų.

Geltonai — žalieji išėjo kiek 
revizuotos sudėties: Hlavac — 
Modzeliauskas, Jančevskis — 
Vaitkevičius, Saldaitis, Jegers- 
Sabaliauskas, Kantz, Savičius, 
Jokūbaitis, Gražys. Komanda 
sužaidė patenkinamai, žaidi- 
kai daugiau kreipė dėmesio į 
savo tiesioginę paskirtį ir gir
dėjome mažiau kalbų ar deja
vimų. Visa tai išėjo tik į naudą 
ir reikia tikėti, jog toliau bus 
dar geriau.

Pirmąjį įvartį įkirto pusdeši- 
nis Kantz, su kuriuo susitarta, 
jog jis mūsiškiams talkinin
kaus dvejose rungtynėse, o vė
liau galės pereiti į kitą klubą. 
Antrąjį įvartį .pridėjo vidurio 
puolikas Savičius ir kėlinio pa- 
sukutinėse minutėse Minerva 
SC pelnė baudinį, iš kurio pa
sekmę apšvelnino iki 1-2. Po 
pertraukos lietuviai Gražio į- 
varčiu užsitikrino pelnytą per
galę 3-1.

Minerva SC atkakliai gynė
si, bet jų puolime nebuvo vien
tisinės linijos ir priešininkai 
taip ir turėjo pasitenkinti vie
ninteliu įvarčiu. Lietuvių SK 
buvo pelnę visą seriją kampi
nių ir parodė darnesnį žaidi
mą, kurio senokai pasigesta. 
Beje, 10 min. prieš pabaigą 
Saldaitį pakeikė Steponavi
čius, o Kantz buvo grįžęs į sau 
gus ir padėjo narplioti prieši
ninkų antpuolius.

Kitos rungtynės: German 
SC — Newarko SC 4-1, Eliza
beth SC—Greek American SC 
4-2, Swiss FC—Brooklyno DSC 
1-0, Sport Club N. Y. — Ein
tracht'SC 2-2, Hota SC — Ho
boken FC 1-4.

Po sekmadienio lentelė atro
do taip (visos komandos yra 
sužaidę po 13 rungtynių): 1. 
Elizabeth SC 21 tšk., 38-19 įv.,
2. Swiss FC 21 tšk., 49-24 įv.,
3. German Hungarian SC tšk., 
58-27 įv., 4. Eintracht SC 18 
tšk., 45-23 (įv., 5. Brooklyno 
DSC 18 tšk., 38-24 įv., 6. Sport 
Club New York 14 tšk,, 32-34 
įv., 7. Hoboken FC 12 tšk., 33- 
33 įv., 8. Newarko SC 10 tšk, 
30-33 įv., 9. Lietuvių SK 9 tšk., 
28-44 įv., 10. Greek American 
SC 7 tšk., 27-39 įv., 11. Miner
va SC 6 tšk., 15-36 įv., Hota SC 
0 tšk., 12-63 įv.

Iki pirmenybių pabaigas, vi
siems vienetams liko žaisti po 
devynerias rungtynes. ,

Lietuvių SK II sekmadienį 
sužaidė 1-1 su Minervos SC II. 
Mūsiškių įvartį pelnė Daukša. 
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Gruodžio 14 d. Lietuvių SK 
savo aikštėje, Queens Soccer 
Field, Bellerose, L. I., rungty
niauja su augštosios lygos 
meisteriu German Hungarian 
SC. Pradžia 2:30 vai. Nuo 
45 vai. žaidžia antrosios 
mandos.

Rudens rate mūsiškiai 
sekmadieninių priešininkų
vo gavę pylos 7-0. Lauktina, 
jog ši kartą taip liūdnai nesi
baigs, nors German Hunga
rian SC, po keleto suklupimų, 
yra vėl atsigavę ir žūt būt nori 
pakartoti savo pernykštę per
galę pirmenybėse kaip meiste-

mas didesnis ir 
mo daugiau, bet 
likti futbolninkų ’ Dievo valiai 
ir sunkesnėse akimirkose. 
Lauktina, jog į rungtynes atsi
lankytų daugiau lietuvių žiū
rovų, kurie tuo pačiu pagelbė
tų klubui sėkmingiau bristi iš 
finansinių sunkumų ir mora
liai padėtų patiems žaidikams 
jų kovoje už geresnę vietą pir
menybėse. Gruodžio 14 d. ge
ra proga visuomenei parodyti 
savo solidarumą su futbolinin
kais ir būtų miela, kad šios 
pastabėlės neliktų tuščiai pra
skambąs balsas.
JAUNI IR JAUNUČIAI

šiuo metu Lietuvių SK re
gistruoja jaunius ir jaunučius 
futbolininkus. Norima sukom
plektuoti jų komandas. Tam 
tikslui pradėta talka parinkti 
pinigų šių komandų aprangai 
(įsigyti. Norintieji prisidėti, 
prašomi savo auką nukreipti 
Lietuvių SK pareigūnams.
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 14 d. 6 vai. Lietu
vių Atletų Klubo patalpose ( 
šaukiamas Lietuvių Sporto 
Klubo visuotinis susirinkimas. 
Visi nariai ar norintieji į na
rius įsirašyti prašomi atsilan
kyti. - . -
ŠACHMATAI

Gruodžio 5 d. New Yorko lie
tuvių pirmenybių pasekmės: 
Malinauskas 1 — Staknys 0, 
Paškevičius 1 — Kulpavičius 0, 
Trojanas y2 — Landsbergis y2> 
Šukys 1 — Merkevičius 0, Kųl- 
pavičius 1 — Trojanas 0.

Po 5 partijų pirmauja Mali- 
nąuskas ir Paškevičius — po 
4 tšk., trečioje vietoj Staknys 
su 3y2 tšk.

Gruodžio 14 d. šachmatinin
kai turi draugiškas rungtynes 
su Sunset Park CC. Priešinin
kai pr. sezone yra buvę pir
maisiais Metropolitan B kl. 
pirmenybėse. Numatoma žaisti 
prie 12-kos lentų.

Dėl kalakuto. Lietuvių SK 
prašo pranešti, jog gruodžio 14 
d. per futbolo rungtynių per
trauką bus galima laimėti ka
lakutą.

pasididžiavi- 
derėtų nepa-

y Credited and
Q Compounded 

k QuarterlyA Year
On Regular Savings Accounts 

Interest starts the first of the month 
on sums from $25 to $10.000

Deposits made on or before January 10. April 5, 
July 10. and October 5 will draw interest from the 

first of such months if left to the end of the 
quarterly dividend period

Tel. EV. 6-6438

M. and Z. Auto Collision Works
Lietuvių specialistų collision ir Juto taisymo d ve 

BODIES & FENDERS STRAIGHTENED 
COMPLETE D U C O

AUTO PAINTING REFIN^SHING
Atliekami visi collision, dažymo ir mech taisymo darbai 

TEPIMAS IR IOLIARAVJMAS 
Darbas atliekamas pigiai ir sąžningai

1506-16 MYRTLE AVENUE 
Bet. Gates Ave. and Linden St. 

BROOKLYN, N. Y.

ST. BREDIS, JR.
37 Sheridan Aveaue, 
BROOKLYN U. N. Y. 4 F

AP. 7-7083
- >

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS)

MALDUTIS

GER1AUSIS

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

111-11 JAMAICA AVE.

yirgmU 9-0642 ir
VIrgima 7-4111

THE

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured Up to $10,000.

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Buvęs Rygos moteriškų kailinių siuvėjas 
siūlo aukštos kokybės kailinių, kuriems medžiagą paruošia 
savo dirbtuvėje ir siuva moderniškai.

Moterims kailiniai urmo kainomis. Taip pat’ pertaiso
me iš senų į naujausius modelius. Patarnavimas Sąžiningas.

ALEX DIMANTS
240 W. 29th ST. NEW YORK 1, N. Y.

Patogumui, prieš apsilankant prašome paskambinti LA 4-8298. Darbo va
landos 8-10 iš ryto ir 3-6 v. p. p. Šeštadieniais nuo 8 iki 3 vai. p. p.

NORITE GEROS — MENIŠKOS

FOTOGRAFIJOS:
PORTRETO, 

ŠEIMOS, 
VAIKŲ, 

įvairių progų nuotraukų? 
Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS, !
baigęs New York Institute of Photography,

422 MENAHAN STREET, BROOKLYN, N. Y.
skambinti tel. HY 7-4677 

u

Tel. Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., . WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

423 Metropolitan Avė.,
Tel. EVergreen 7-4335

Brooklyn, N. Y,
Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON, 

Reikalų Vedėjas 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

MATHEW P. BALLAS, 
Direktorius

660 GRAND STREET,
Tel. STagg 2-5043

' J. M. BUYAUSKAS
NAUJAI ĮRENGTA KOPLYČIA

22 DAVIS AVENUE, KEARNY, N. J.
Telefonas: KEarny 2-2588

12:- 
ko-

nuo 
bu-

Šia proga keletas žodžių 
mūsų visuomenei. Ne paslaptis, 
jog futbolininkai ir jų vado
vybė yra susidūrę su sunku
mais. Klubas iš savo pusės 
stengiasi daryti, kas tik gali
ma, bet čia negalima apsieiti 
be visuomenės pagalbos. Taip 
jau yra gyvenime, kad jei ge
rai sekasi, tai ir susidomėji

J.
Z. ŽALIAUSKAS

JAMAICA ESTATES 3. N. Y 
JAmaka 6-7272 

■" ’■ r-

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th 

BROOKLYN 1
EVergreen 7

JUOZAS GARŠVA
231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS
Telefonas, EVergreen 8-9770

POLAKAS GARANTUOJA, 
kad galima mokėti bran
giau, bet negallnia suruošti 
geresnių laidotuvių

ąžuolinis 
karstas
problema.j Laidotuvių kaiha nėra 

nes mes turime didelį 
mą karstų.
Audeklu dengtas
Ąžuolinis
Mahagoni med.
.Metaliniai

Nemokama už

Antanas Polakas
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 METROPOLITAN AVĖ
Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-8479

nuo 
nuo 

*nuo
nuo 

koplyčią

$95 
$250 
$495 
$385

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
'Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
»• Gyvenamoji vieta:

•5-42 Grand Ave^ TWlning 4-8087 Maspeth, N. Y.
Telefanuoti po S vai. vakarais

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėma

MARCY FUNERAL HOME, Inc.
AUGUST P. GUSTAS. Prezidentas

354 MARCY AVE., BROOKLYN, N. Y.

EVergreen 7-4774

PATRICK FUNERAL HOME
635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 

Telephone Linden 2-4119

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonai, STagg 2-4409

410 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN 11, N. Y.

Eastate of A. J. VALANTIEMS
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC Tel. NEwton 9-4464

r

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja
* automobilius Įvairiems reikalams

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis į 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautieti. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT . 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NI. 8-6222 TR. 5-5796

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 iki 5,30 va
landos iš stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside 
N. J. Tel. WAverly 6-3325.

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

, ... _ ■ t

CAPP1ELL0 KRAUTUVĖJE]
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra-

* šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams. -

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje. >

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848
L- — -.. - - .............. I

PIRKDAMI BALDUS DIRBTUVĖJE
JŪS SUTAUPYSITE 50 NUOŠIMČIŲ

(Parodę šį skelbimą)
Mes kviečiame aplankyti mūsų minkštų baldų dirbtuvės 
parodą ir pasinaudoti šia proga.
Mes gaminame baldus pagal užsakymą ir individualų 
skonį, duodami penkių metų garantiją.
Niekur nerasite gražesnių, tvirtesnių ir geresnių baldų, 
kaip mūsų keturių aukštų dirbtuvėje.
Mūsų gamybos baldai lietuviams yra žinomi nuo 1928 
metų. Dabar mes same pasiruošę patarnauti ir nau
jakuriams...

ATLANTIC UPHOLSTERY CORP.
(Prieš Williamsburg Savings Banka)

174 BROADWAY (Driggs Ave.) BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1954

ETTORE GALINO, Ine.
7954 METROPOLITAN AVENUE 

MIDDLE VILLAGE 79, N. Y.
(Prie Šv. Jono kapų)

Paminklai ir nauzoliejai statomi visuose kapuose. Atdara 
kasdien, įskaitant sekmadienius ir šentaaienius. 

Sutaupysite, pirkdami tiesiog iš gamintojų.
T?l. DA 6-2356

Gyvoji Jėzaus Kristaus Bažnyčia
543 LEONARD ST.. BROOKLYN, N. Y.
Maldos už ligonius kiekvieną sekmadienį, 3 v. p. p. Apaš

talų darbai. 2-37. Kaip jie tai girdėjo? Tai plaukė jiems per 
širdis, ir tarė Petrui ir kitiems apaštalams: Mylimi broliai, 
ką mes turime daryti? 2-38. Petras tarė: atgailaukite ir 
krikštyj'itės Jėzaus Kristaus vardu. Yra nuodėmių atleidi
mas —- gausite šventos Dvasios dovaną. Lietuviškos gies
mės. Pamokslininkas D. Ųiškevičius kviečia visus atsilanky
ti. Įėjimas nemokamas.

ANTHONY J.
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street,
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260

S. P. Zubavičius
INCOME TAX. REAL ESTATE

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn 11, N. Y.

Telefonai:
EVergreen 4-3049 ir

WEstfield 2-

Pirmojj Lietuvaiti
CHIROPRAKTORfi , • 

Ligoniai priimami antradieniais j 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 V. 1 

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 ▼. V. 
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE, 
Brooklyn 8, N. Y.

APlegate 7-4236 -
-j- l ~ .r—-l —

DAverport 6-0259

įFOTOCRAFA
| Grand Avenue

\ Maspeth, N. Y.

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance

Paskolos namams
108-07 LIBERTY AVĖ.,
Richmond Hill, N. Y.

VI 8-2239
<r> ii n _n in *i 1^"»

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinai 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street,

Brooklyn 11, N. ■

JONAS PATAŠIUS
; žiedai, laikrodžiai^ jų to 

symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykat

207 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY C
I. FISHMAN .

Mes taisome viskį, kas priklat 
gaso pečiams. Parduodame natr 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SHREET

BROOKLYN 11. N. Y.
Telefonai: EV. 7-5633 

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi ir parduodami lai 
rodžiai, žiedai, apyrankė 

auskarai ir t. t.
485 GRAND STREET

Brooklyn 11, N. Y.

NAUJA GYDUOL
į Alexander’s Ni 
Į Maistinga Gyd 
* yra mišinys rii 

tų,uogų, šaknį 
lapų ji yra va 
j am a n uo vis 
nerviškų ligų 

galvos skaudėj] 
ir lytiško silpni

lO| ' 
nerviškų 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nuo
kstų (kidneys) ir dėl vis 
vidurių nesveikumų — išt 
mingas maistas ir stirnų! 
j antis tonikas. Nežiūrint k 
liga sirgtumėt, šitame mi 
yra pastiprinimų. Vartoji 
arbatos formoje. Svaras $ 
pusė svaro $4.00, ketvirti^ 
ro $2.00.

Prisiunčiam i namus.
ALEXANDER’S (X

414 WEST BROADWAY

liaud.es


LEONA’S BAR & RESTAURANT

LEONA IR JUOZAS PETRAIČIAI, Sav.
341 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 4-9414

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
r 1 SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS

158 GRAND STREET
TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina B ui vidai

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 
rūšies maistas, įvairiausi gėrimai

DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI
A Vakarais muzika prie baro,

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8tb St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

™ 3 GURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN Inn dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė 
Šokiai ir įdomi programa grojant Continental Society or
kestrui. Programą atlieka radijo ir televizijos artistai.
Penktadieniais: Talentų Vakaras (duodami prizai), šešta
dieniais: Įdomios programos. Sekmadieniais: liaud.es šokiai 
rumba, tango, polka, mamba šokiai. Akordionlstas Nicholas 
Donzoff pagroja pageidaujamas melodijas.

GERI LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI VALGIAI
Kainos prieinamos “No Cover of Minimum” Užeikit įsitikint 

Vestuvėms bei susirinkimams salė — vakarienės
219 SECOND AVE. (tarp 13 ir 14 St.) NEW YORK CITY

Telefonas GR. 3-9865

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT 
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
273. GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. IR HARRISON PL., BRROKLYN, N. Y. 

Tel. HY 7-9758.

The DRIFTWOOD BAR AND GRILL 
žuvies maistas ir gėrimai. Vienas seniausių\barų 

New Yorke. \
254 Water St. Tarpe Peck Slip St. ir BeackmarrSt.
New York City, N. Y. Tel. WOrth 2-8551.

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
Salė šokiams, susirinkimams, vestuvėms ir 

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L. L

TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) (Rez.)

• WINTER GARDEN TAVERN, Inc
CABARET ’afia

Baras, Restoranas, Salė
. VYT. BELECKAS, savininkas

Praneša, kad š. m. gruodžio 26 ir 27 d 
rengia viešą ir oficialų

ŠOKIŲ ATIDARYMĄ
taip pat
METŲ SUTIKIMĄf n naujųjų

1SS3 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.
' Tel. EV 2 ■9586 (Prie Forest Avė. stoties), Ridgew<xxi

KAI PRIKELIAMI NUMIRĖLIAI

pad- 
me- 

savo 
at-

(Atkelta iš 4 psl.)
Objektyvus skaitytojas 

žymės sau Maupassant’o 
niškąją tiesą ir pasidarys 
išvadas. Ne nusikaltimas
skleisti purviniausias gyveni
mo puses. Pas tikrą rašytoją, 
tegul anot dr. J. Prunskio, ir 
“prostitučių lizdus” aprašant,

GERA SVEIKATA
Dr. R. B. GOLDSTEIN 

259 UNION AVENUE.
----- Brooklyn 11, N. Y. ------

Kodėl tūlos ligos išsiplatina 
iki epidemijų?

Yra manoma, kad visos epi
demijos paeina iš atsparumo 
susilpnėjimo. Epidemijomis va
dinama nepaprastai paplitusi 
tam tikram ribotam laike ir 

, ribotoj vietoj tam tikra už
krečiama liga.

Visose epidemijose pastebė
tinos sekančios jų .priežastys:

1. Užsikrėtimo šaltinis, pa
prastai labai pikta liga.

2. Parazitai, uodai, musės ir 
vabzdžiai, kurie ligos bakteri
jomis užkrečia .permaža ligai 
atsparos turinčius asmenis.

3. Tam tikrai ligai kai kurių 
žmonių atsparos susilpnėji
mas.

4. Užsikrėtimo sąlygų padidė 
j imas.

Prieš epidemijas, paprastai, 
ta liga užsikrėtimas sumažėja, 
todėl ir žmonių atspara tai li
gai susilpnėja.

Kai kurios ligos, kaip jadra, 
atsikartoja iki epidemijų išpli
timo periodiniai kas trys me
tai. Daugelis tokių ligų ligonį 
palieka visam amžiui tai ligai 
atsparą. Sykį jodra persirgęs, 
daugiau nebeserga. Kad epide
mija pasikartotų, reikalingi 
neatsparūs žmonės. Tokiais y- 
ra ką tik gimę 
neprisitaikę prie 
eiviai ir žmonės 
goms atspara^

kūdikiai, dar 
klimato, at- 
su maža 11-

jūs pastebėsite žmogaus 
gotą, jūs girdėsite vinių 
mą ir, jau jūsų reikalas 
spręsti.

Dr. J. Prunskis primityviai 
supranta moralės ugdymą. Jis 
nori ir jaunimą ir suaugusius 
uždaryti pansione, kurio auk
lėtoja, išėjusi į gatvę, piktinasi 
kad arkliai neapmauti kelnė
mis. žmogus, kuris rašys savo 
vardą iš didžiosios raidės, ži
nos visas gyvenimo puses, jis 
supras ir žydinčią gėlę, ir par
tizano kovą, ir žūstančią pros
titutę. Todėl Maupassant pa
tartinas skaityti ir protingam 
jaunimui. Todėl bereikalingai 
puolama “Terra” ir terpiama 
neskani aliuzija apie uždirba
mą dolerį.

Gol- 
kali- 
apu-

Savotiškai akrobatiškas 
Maupassant’o įpainiojimas į 
šeiminius bei valstybinius 
Prancūzijos reikalus. Dr. J. 
Prunskis prisiminęs prof. Bu
reau knygą (kurią jis skaitė 
prieš 23 metus), apgailestauja 
prancūzų moralės palaidumą, 
apgailestauja, kad Prancūzija 
pralaimėjo varžybas su vokie
čiais ir tapo trečiaeilė valsty
bė. Palikime moralę ir šeimos 
palaidumą (jį surasime ir į- 
vairiaeilėse valstybėse). Tik... 
ir po 23 metų — prancūzų li
teratūra, dailė, teatras, tebe
šviečia visam pasauliui, tuo 
pačiu ir lietuviškai kultūrai. 
Gi .pirmaeilių valstybių “mora
lę” mes patys patyrėme ant 
savo kailio. Tikiuosi, dr. J. 
Prunskis sutiks, kad Vokietija 
buvo, o Rusija tebėra pirma
eilės valstybės.

Galimas daiktas, kad kai ku 
ris skaitytojas nutars, kad ma
no šis pasisakymas nukreiptas 
■prieš krikščioniškąją pasaulė
žiūrą. Nelaimingu sutapimu, ir 
St. Yla ir dr. J. Prunskis yra 
mūsų krikščioniškojo elito at
stovai. Todėl pareiškiu, kad 
gerbiu kiekvieną pasaulėžiūrą, 
jos apraiškas ir atstovus, ku
rie yra humaniški ir tarnauja 
žmogui. Ir toje pačioje pasau
lėžiūroje Įžiūriu skirtingas in
dividualybes ir sroves.

Okupuotoje Lietuvoje
(Atkelta iš 5 psl.)

— sekreoriai (Sniečkus I, Ara- 
novas II, o Niunka — šiaip se
kretorius, jie faktiškai atitin
ka pirmininko, vicepirminin
ko ir sekretoriaus vardus), o 
nariai— M. Gedvilas, J. Palec
kis, F. Bieliauskas, V. Pisare
vas, P. Kondakovas, K. Preik
šas, A. Raguotis ir N. Gusevas.

Kandidatais į Centro Komi
tetą yra:
'A. Barkauskas, J. čiulada, A. 

Dovydonis, J. Grigalavičius, V. 
Kadžiulis, A. Kairelis, M. Ke- 
nevičius, B. Marciauskas, M. 
Meškauskienė, A, Mikutis, K. 
Pečiokas, O. Puteikytė, A. Ran
dakevičius, B. Sujeta, P. Va- 
riakojis, J. Vildžiūnas — grei
čiausiai visi lietuvių kilmės 
(16).

Kiti yra: J. Jadogalvis (?), 
V. Bylinskis, R. Jegorovas, P. 
Kolcovas, F. Kraštinis (lat
vis?), V. Kulyginas, S. Lazut
ka, M. Martynovas, M. Parši- 
nas, J. Sviščiovas, A. Spasio- 
novas, F. Teriošinas, M. Zuje- 
vas — šių 14. Iš viso kandada- 
tų 30.

Revizijos komisijoj yra:
J. Abišala, M. Chodos-Alek- 

sandrovič garsioji Chodoso 
duktė, matyti jau ištekėjusi)
J. Gabalis, B. Goštautas, J. 
Jurgaitis, P. Kutka, A. Likas,
K. Markevičius, A. Mėlynis, M. 
Mikalauskas, J. Prakapas, A. 
Romanovas, V. Savickis.

Lietuviška knyga — geriausia švenčių dovana 
Kątik išėjo Aniceto Simučio paruošta

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS
Tai stambi ir pilna naudingų informacijų -knyga, kurią 
gavęs džiaugsis kiekvienas. Reikalaukite lietuvių knygynuo
se, arba tiesiai iš redaktoriaus su užsakymu pasiųsdami 
penkis dolerius:

Mr. A. Simutis, 41 W. 82 Street, New York 24, N. Y.

Tarpe 51 ir 5 2 St..

ANNA’S BEAUTY SALON
ANNA SEEBERG. sav. estų tautietė 

Patarnavimas sąžiningas.
New York 22, N. Y.

metus butpinigiai iš- 
Minėftos mokyklos mo- 
pakartotinai pranešė, 
butpinigių dar negavo
1950- 51 mokslo metus,
1951- 52 mokslo metus.

Plaukų garbiniavimas $7.50 ir daugiau. Papuošimas antakių ir blakstienų.
581 Lexington Ave., New York City

Telefonas PL 3-5967

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER - PORK STORES

Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 
ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

68-38 Myrtle Avenue 
Glendale, N. Y.

68-38 Forest Avenue 
Ridgewood, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue 
Flushing, N. Y.

60-04 Woddside Aenue 
Woodside, N. Y.

MAIN
6202-10 MYRTLE AVE.

185-24 Horace Harding Bld. 
Fresh Meadows, Flushing 

219 Jamaica Avenue 
Queens Village, N. Y. 
176 Rockaway Avenue 
Valley Stream, N. Y.

4380 White Plains Road 
Bronx, N. Y.

19 West Post Road 
White Plains, N. Y. 

STORE
GLENDALE 27, N. Y.

KVIEČIAMI APLANKYTI NAUJAI ATIDARYTĄ
PALANGOS RESTORANĄ

(Restaurant Corp. Palanga) (
ŠVIEŽIAS MAISTAS. LIETUVIŠKI PATIEKALAI.

337 UNION AVENUE, BROOKLYN 11, N.
Tel. UL 8-7821

Y.

86 ™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street BUtterfield 8-0561

Nuo gruodžio 12 iki 18 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“SCHICKSAL IN KETTEN*
Su Maria Andergast----Rudolf Prack — Hans Holt — Willy Danck

Kari Skraup — Thea VA>is
“UM EINE NASENLAANGE”
Su Thco Lihgen — Hans Moscr — Sonija Zū-mann —Rudolf Prack

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

Kokia yra mokyklų padėtis 
Lietuvoj geriausiai pasako pa
tys komunistai. Užtenka tik 
žvilgterėti į Lietuvoj lei
džiamos Tiesos (kuri yra tikra 
rusiškos Pravdos kopija) šių 
metų spalio 30 d. numerį, kur 
randame?

“Alsėdžių septynmetės mo
kyklos mokytojai dar negavo 
1951-51 m. m. priklausantį ku
rą. Mokytojai gyvenantieji pri
vačiuose butuose, nėra gavę 
butpinigių. šiuo reikalu nesi
rūpina nei mokyklos vadovy
be, nei rajono liaudies švieti
mo skyrius’ ?

“Švenčionėlių rajone Rieš- 
kutėnų septynmetės mokyklos 
mokytojai nusiskundžia, kad 
neaprūpinami kuru”. **

“Eišiškių rajono Pamerkiu 
septynmetės mokyklos moky
tojai nurodė, kad negavo but- 
pinigių dar už 1950-51 mokslo 
metus”. Dar šių metų balan
džio mėnesį kreipėsi šiuo klau
simu į Vilniaus srities liaudies 
švietimo skyrių. Rugsėjo mė
nesį buvo gautas atsakymas, 
kad Pamerkiu septynmetės mo 
kyklos mokytojams už 1950-51 
mokslo 
mokėti, 
kytojai 
kad jie 
nei už 
nei už
Jie taip pat negavo ir kuro”.

“Troškūnų rajono Viešintų 
vidurinės mokyklos mokytojai 
skundėsi, kad negauna kuro. Į 
užklausimi lą rajono vykdo
masis komitetas pranešė, kad 
už 1951-52 mokslo metus kurą 
pilnai gavo, tuo tarpu tai ne
atitinka tikrovės”.

“Kriukių... vidurinėje mo
kykloje yra 20 mokytojų, iš ku
rių dalis nuomoja sau butus 
ir moka aukštas nuomas. Kol
ūkio valdyba turi savo žinioje 
keletą neužimtų gyvenamųjų 
namų, tačiau mokytojams su
teikti juos atsisako”.

“Kriukių vidurinės mokyk
los mokytojai nebuvo aprūpin
ti ir kuru. Pati mokykla nega
vo viso jai reikiamo malkų 
kiekio. Blogai buvo aprūpina
mi kuru pereitais mokslo me
tais ir Kuršėnų rajono Žibų 
septynmetės mokyklos moky
tojai.”

“1951-52 mokslo metais | 
Druskininkų rajoną buvo at
siųsti 7 nauji mokytojai. Atvy
kę mokytojai butų klausimu 
kreipėsi į rajono ir miesto vyk
domuosius komitetus. Tačiau 
teigiamo atsakymo negavo, . 
nors prie didesnių pastangų 
galima būtų mokytojų prašy
mus patenkinti. Miesto vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
Krochinas pataria mokyto
jams, neturintiems butų... ap
leisti Druskininkus ir išvažiuo
ti”.

Ir čia tik dalis skundų. Jei 
jau komunistinėje spaudoje 
drįstama taip skųstis, tai gali
ma įsivaizduoti, kad tikrumo
je yra dar blogiau.

VALANDOS:

r

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI
_ _ ____2__ ,

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30 E. 60th St. New York City 

Telef. MUrray Hill 8 8677

M. D.
VALANDOS:
Susitarus: amrad., ketv. ir 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I. Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir ieit. ■

Telef. Bay Shore 3710 tik iš ryto.

DR. F. M. BINTAKYS
91 Hanson Place 
Brooklyn 17. N. Y. 
' STerling 9-5285

VALANDOS:
Kasdien nuo, 10 iki 12 ir 
nuo 5 iki 8 v. v. Šeštad. 
visą dieną ir pagal susitarimą

PETER GUSTAITIS, Jr„ M. D. 

87-20 85th Street 
Woodhaven, L. I., N. Y.

VALANDOS: 
2 — 3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais ir Žventad. 
tik susitarus 
Tel. Virginia 9-6125

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:

1357 Bushwick Ave.
Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445

♦

12:30 — 2
6—8
Šeštad. 10 — 3
Ketvirtadieniais ir šventa
dieniais uždaryta

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare221 So. 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 7-6868

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

VALANDOS: ' 
1 — 7 vai.

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (Brooklyn?)

* 
susitarus
Ketvirtadieniais visą dieną

Ofiso ,tel. ULster 8-8789
Namų tel. TAylor 7-8231

ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
9 — 12 ryte 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg. 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

GYVENIMAS JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW

Redaguoja KĘSTUTIS CERKEL1ŪNAS

LIETUVIU SK - MINERVA SC 3-1

3-1 (2- 
sekma- 
stebėjo

Latcst 
Interest 

Rate

. JOSEPH ZABNER, M. D.
AKIU GYDYTOJAS

35 E. 7tr Street 
New York, N. Y.

Pirm., Tree., Penkt. 6—8

Tel. OR 4-8038

JOSEPH SAMOSTIE, M. D.
Buvęs Berlyno universiteto klinikų prof, asistentas

-— Vyrų ir moterų aštrios ir chroniškos ligos.
RENTGENAS — ELEKTROTERPIA.

Nuo JO. vai- ryto iki 6:30 v. p. p. Čia pat moterų ligų gydytoja
Priėmimo vai. ntr.. tree, ir penkt. nuo 10 vai. ryto iki 6:30 vai. vak.

New York 3, N. Y. (Tarp 2nd ir 3rd Avė) 220 East 12th St.
Tel. AL 4-443 7

JOHN DERUHA, M. D.
Pūslės, odos, krauję, vidaus ligos ir nusilpimai Nervai, 

glendos, užkietėjimai, vidiniai skauduliai.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir aoCeriss.

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

V. LUKAS, vedėjas
Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa
kymus mes išpildome koge- 
riausiai.

532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tek EVergreen 4-8802

LATVĖ ADVOKATĖ

DR. JUR. SOPHIE BERZINS
Praktikavo Baltijos valstybėse, Vokietijoje ir dabar — Ame
rikoje. Taip pat padeda lietuviams, reikalingiems teisinių 
patarimų.

245 LENOX RD., BROOKLYN 26, N. Y.
ULster 6-4§3M 

---------------------------------------------------------------- __-------------- >

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

197 NORTH 6th ST. BROOKLYN M, N. Y.
EVergreen 8-6322

— — i—s— r-r-- —- r—’ r-J—J—J—J- J— J"-

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS G INKŲ S, VEDĖJAS

Ifi WWRL, 5000 kcL
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-9293

ACME LIQUOR STORE
o SAM SAPEGA, Savininkas

DIDŽIAUSIAS IMPORTUOTO IR VIETINIO 
VYNO BEI DEGTINĖS PASRINKMAS 

Nuolaida perkant dėžėmis. Pristatoma j namus.
2110 Flatbash Ave. Brooklyn, N. Y-.

Tel. NA 8-4343

Gruodžio 7 d. Lietuvių SK 
vienuolikė pagaliau išbrido iš 
pralaimėjimų balos ir DAFB 
augštosios lygos pirmenybėse 
nugalėjo Minervos SC 
1)., Nežiūrint smagaus 
dienio oro, rungtynių 
tik apie 150 žiūrovų.

Geltonai — žalieji išėjo kiek 
revizuotos sudėties: Hlavac — 
Modzeliauskas, Jančevskis — 
Vaitkevičius, Saldaitis, Jegers- 
Sabaliauskas, Kantz, Savičius, 
Jokūbaitis, Gražys. Komanda 
sužaidė patenkinamai, žaidi- 
kai daugiau kreipė dėmesio į 
savo tiesioginę paskirtį ir gir
dėjome mažiau kalbų ar deja
vimų. Visa tai išėjo tik į naudą 
ir reikia tikėti, jog toliau bus 
dar geriau.

Pirmąjį įvartį įkirto pusdeši- 
nis Kantz, su kuriuo susitarta, 
jog jis mūsiškiams talkinin
kaus dvejose rungtynėse, o vė
liau galės pereiti į kitą klubą. 
Antrąjį įvartį .pridėjo vidurio 
puolikas Savičius ir kėlinio pa- 
sukutinėse minutėse Minerva 
SC pelnė baudinį, iš kurio pa
sekmę apšvelnino iki 1-2. Po 
pertraukos lietuviai Gražio į- 
varčiu užsitikrino pelnytą per
galę 3-1.

Minerva SC atkakliai gynė
si, bet jų puolime nebuvo vien
tisinės linijos ir priešininkai 
taip ir turėjo pasitenkinti vie
ninteliu įvarčiu. Lietuvių SK 
buvo pelnę visą seriją kampi
nių ir parodė darnesnį žaidi
mą, kurio senokai pasigesta. 
Beje, 10 min. prieš pabaigą 
Saldaitį pakeikė Steponavi
čius, o Kantz buvo grįžęs į sau 
gus ir padėjo narplioti prieši
ninkų antpuolius.

Kitos rungtynės: German 
SC — Newarko SC 4-1, Eliza
beth SC—Greek American SC 
4-2, Swiss FC—Brooklyno DSC 
1-0, Sport Club N. Y. — Ein
tracht'SC 2-2, Hota SC — Ho
boken FC 1-4.

Po sekmadienio lentelė atro
do taip (visos komandos yra 
sužaidę po 13 rungtynių): 1. 
Elizabeth SC 21 tšk., 38-19 įv.,
2. Swiss FC 21 tšk., 49-24 įv.,
3. German Hungarian SC tšk., 
58-27 įv., 4. Eintracht SC 18 
tšk., 45-23 (įv., 5. Brooklyno 
DSC 18 tšk., 38-24 įv., 6. Sport 
Club New York 14 tšk,, 32-34 
įv., 7. Hoboken FC 12 tšk., 33- 
33 įv., 8. Newarko SC 10 tšk, 
30-33 įv., 9. Lietuvių SK 9 tšk., 
28-44 įv., 10. Greek American 
SC 7 tšk., 27-39 įv., 11. Miner
va SC 6 tšk., 15-36 įv., Hota SC 
0 tšk., 12-63 įv.

Iki pirmenybių pabaigas, vi
siems vienetams liko žaisti po 
devynerias rungtynes. ,

Lietuvių SK II sekmadienį 
sužaidė 1-1 su Minervos SC II. 
Mūsiškių įvartį pelnė Daukša. 
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Gruodžio 14 d. Lietuvių SK 
savo aikštėje, Queens Soccer 
Field, Bellerose, L. I., rungty
niauja su augštosios lygos 
meisteriu German Hungarian 
SC. Pradžia 2:30 vai. Nuo 
45 vai. žaidžia antrosios 
mandos.

Rudens rate mūsiškiai 
sekmadieninių priešininkų
vo gavę pylos 7-0. Lauktina, 
jog ši kartą taip liūdnai nesi
baigs, nors German Hunga
rian SC, po keleto suklupimų, 
yra vėl atsigavę ir žūt būt nori 
pakartoti savo pernykštę per
galę pirmenybėse kaip meiste-

mas didesnis ir 
mo daugiau, bet 
likti futbolninkų ’ Dievo valiai 
ir sunkesnėse akimirkose. 
Lauktina, jog į rungtynes atsi
lankytų daugiau lietuvių žiū
rovų, kurie tuo pačiu pagelbė
tų klubui sėkmingiau bristi iš 
finansinių sunkumų ir mora
liai padėtų patiems žaidikams 
jų kovoje už geresnę vietą pir
menybėse. Gruodžio 14 d. ge
ra proga visuomenei parodyti 
savo solidarumą su futbolinin
kais ir būtų miela, kad šios 
pastabėlės neliktų tuščiai pra
skambąs balsas.
JAUNI IR JAUNUČIAI

šiuo metu Lietuvių SK re
gistruoja jaunius ir jaunučius 
futbolininkus. Norima sukom
plektuoti jų komandas. Tam 
tikslui pradėta talka parinkti 
pinigų šių komandų aprangai 
(įsigyti. Norintieji prisidėti, 
prašomi savo auką nukreipti 
Lietuvių SK pareigūnams.
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 14 d. 6 vai. Lietu
vių Atletų Klubo patalpose ( 
šaukiamas Lietuvių Sporto 
Klubo visuotinis susirinkimas. 
Visi nariai ar norintieji į na
rius įsirašyti prašomi atsilan
kyti. - . -
ŠACHMATAI

Gruodžio 5 d. New Yorko lie
tuvių pirmenybių pasekmės: 
Malinauskas 1 — Staknys 0, 
Paškevičius 1 — Kulpavičius 0, 
Trojanas y2 — Landsbergis y2> 
Šukys 1 — Merkevičius 0, Kųl- 
pavičius 1 — Trojanas 0.

Po 5 partijų pirmauja Mali- 
nąuskas ir Paškevičius — po 
4 tšk., trečioje vietoj Staknys 
su 3y2 tšk.

Gruodžio 14 d. šachmatinin
kai turi draugiškas rungtynes 
su Sunset Park CC. Priešinin
kai pr. sezone yra buvę pir
maisiais Metropolitan B kl. 
pirmenybėse. Numatoma žaisti 
prie 12-kos lentų.

Dėl kalakuto. Lietuvių SK 
prašo pranešti, jog gruodžio 14 
d. per futbolo rungtynių per
trauką bus galima laimėti ka
lakutą.

pasididžiavi- 
derėtų nepa-

y Credited and
Q Compounded 

k QuarterlyA Year
On Regular Savings Accounts 

Interest starts the first of the month 
on sums from $25 to $10.000

Deposits made on or before January 10. April 5, 
July 10. and October 5 will draw interest from the 

first of such months if left to the end of the 
quarterly dividend period

Tel. EV. 6-6438

M. and Z. Auto Collision Works
Lietuvių specialistų collision ir Juto taisymo d ve 

BODIES & FENDERS STRAIGHTENED 
COMPLETE D U C O

AUTO PAINTING REFIN^SHING
Atliekami visi collision, dažymo ir mech taisymo darbai 

TEPIMAS IR IOLIARAVJMAS 
Darbas atliekamas pigiai ir sąžningai

1506-16 MYRTLE AVENUE 
Bet. Gates Ave. and Linden St. 

BROOKLYN, N. Y.

ST. BREDIS, JR.
37 Sheridan Aveaue, 
BROOKLYN U. N. Y. 4 F

AP. 7-7083
- >

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS)

MALDUTIS

GER1AUSIS

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

111-11 JAMAICA AVE.

yirgmU 9-0642 ir
VIrgima 7-4111

THE

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured Up to $10,000.

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Buvęs Rygos moteriškų kailinių siuvėjas 
siūlo aukštos kokybės kailinių, kuriems medžiagą paruošia 
savo dirbtuvėje ir siuva moderniškai.

Moterims kailiniai urmo kainomis. Taip pat’ pertaiso
me iš senų į naujausius modelius. Patarnavimas Sąžiningas.

ALEX DIMANTS
240 W. 29th ST. NEW YORK 1, N. Y.

Patogumui, prieš apsilankant prašome paskambinti LA 4-8298. Darbo va
landos 8-10 iš ryto ir 3-6 v. p. p. Šeštadieniais nuo 8 iki 3 vai. p. p.

NORITE GEROS — MENIŠKOS

FOTOGRAFIJOS:
PORTRETO, 

ŠEIMOS, 
VAIKŲ, 

įvairių progų nuotraukų? 
Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS, !
baigęs New York Institute of Photography,

422 MENAHAN STREET, BROOKLYN, N. Y.
skambinti tel. HY 7-4677 

u

Tel. Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., . WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

423 Metropolitan Avė.,
Tel. EVergreen 7-4335

Brooklyn, N. Y,
Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON, 

Reikalų Vedėjas 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

MATHEW P. BALLAS, 
Direktorius

660 GRAND STREET,
Tel. STagg 2-5043

' J. M. BUYAUSKAS
NAUJAI ĮRENGTA KOPLYČIA

22 DAVIS AVENUE, KEARNY, N. J.
Telefonas: KEarny 2-2588

12:- 
ko-

nuo 
bu-

Šia proga keletas žodžių 
mūsų visuomenei. Ne paslaptis, 
jog futbolininkai ir jų vado
vybė yra susidūrę su sunku
mais. Klubas iš savo pusės 
stengiasi daryti, kas tik gali
ma, bet čia negalima apsieiti 
be visuomenės pagalbos. Taip 
jau yra gyvenime, kad jei ge
rai sekasi, tai ir susidomėji

J.
Z. ŽALIAUSKAS

JAMAICA ESTATES 3. N. Y 
JAmaka 6-7272 

■" ’■ r-

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th 

BROOKLYN 1
EVergreen 7

JUOZAS GARŠVA
231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS
Telefonas, EVergreen 8-9770

POLAKAS GARANTUOJA, 
kad galima mokėti bran
giau, bet negallnia suruošti 
geresnių laidotuvių

ąžuolinis 
karstas
problema.j Laidotuvių kaiha nėra 

nes mes turime didelį 
mą karstų.
Audeklu dengtas
Ąžuolinis
Mahagoni med.
.Metaliniai

Nemokama už

Antanas Polakas
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 METROPOLITAN AVĖ
Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-8479

nuo 
nuo 

*nuo
nuo 

koplyčią

$95 
$250 
$495 
$385

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
'Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
»• Gyvenamoji vieta:

•5-42 Grand Ave^ TWlning 4-8087 Maspeth, N. Y.
Telefanuoti po S vai. vakarais

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėma

MARCY FUNERAL HOME, Inc.
AUGUST P. GUSTAS. Prezidentas

354 MARCY AVE., BROOKLYN, N. Y.

EVergreen 7-4774

PATRICK FUNERAL HOME
635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 

Telephone Linden 2-4119

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonai, STagg 2-4409

410 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN 11, N. Y.

Eastate of A. J. VALANTIEMS
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC Tel. NEwton 9-4464

r

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja
* automobilius Įvairiems reikalams

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis į 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautieti. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT . 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NI. 8-6222 TR. 5-5796

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 iki 5,30 va
landos iš stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside 
N. J. Tel. WAverly 6-3325.

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

, ... _ ■ t

CAPP1ELL0 KRAUTUVĖJE]
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra-

* šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams. -

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje. >

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848
L- — -.. - - .............. I

PIRKDAMI BALDUS DIRBTUVĖJE
JŪS SUTAUPYSITE 50 NUOŠIMČIŲ

(Parodę šį skelbimą)
Mes kviečiame aplankyti mūsų minkštų baldų dirbtuvės 
parodą ir pasinaudoti šia proga.
Mes gaminame baldus pagal užsakymą ir individualų 
skonį, duodami penkių metų garantiją.
Niekur nerasite gražesnių, tvirtesnių ir geresnių baldų, 
kaip mūsų keturių aukštų dirbtuvėje.
Mūsų gamybos baldai lietuviams yra žinomi nuo 1928 
metų. Dabar mes same pasiruošę patarnauti ir nau
jakuriams...

ATLANTIC UPHOLSTERY CORP.
(Prieš Williamsburg Savings Banka)

174 BROADWAY (Driggs Ave.) BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1954

ETTORE GALINO, Ine.
7954 METROPOLITAN AVENUE 

MIDDLE VILLAGE 79, N. Y.
(Prie Šv. Jono kapų)

Paminklai ir nauzoliejai statomi visuose kapuose. Atdara 
kasdien, įskaitant sekmadienius ir šentaaienius. 

Sutaupysite, pirkdami tiesiog iš gamintojų.
T?l. DA 6-2356

Gyvoji Jėzaus Kristaus Bažnyčia
543 LEONARD ST.. BROOKLYN, N. Y.
Maldos už ligonius kiekvieną sekmadienį, 3 v. p. p. Apaš

talų darbai. 2-37. Kaip jie tai girdėjo? Tai plaukė jiems per 
širdis, ir tarė Petrui ir kitiems apaštalams: Mylimi broliai, 
ką mes turime daryti? 2-38. Petras tarė: atgailaukite ir 
krikštyj'itės Jėzaus Kristaus vardu. Yra nuodėmių atleidi
mas —- gausite šventos Dvasios dovaną. Lietuviškos gies
mės. Pamokslininkas D. Ųiškevičius kviečia visus atsilanky
ti. Įėjimas nemokamas.

ANTHONY J.
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street,
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260

S. P. Zubavičius
INCOME TAX. REAL ESTATE

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn 11, N. Y.

Telefonai:
EVergreen 4-3049 ir

WEstfield 2-

Pirmojj Lietuvaiti
CHIROPRAKTORfi , • 

Ligoniai priimami antradieniais j 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 V. 1 

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 ▼. V. 
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE, 
Brooklyn 8, N. Y.

APlegate 7-4236 -
-j- l ~ .r—-l —

DAverport 6-0259

įFOTOCRAFA
| Grand Avenue

\ Maspeth, N. Y.

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance

Paskolos namams
108-07 LIBERTY AVĖ.,
Richmond Hill, N. Y.

VI 8-2239
<r> ii n _n in *i 1^"»

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinai 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street,

Brooklyn 11, N. ■

JONAS PATAŠIUS
; žiedai, laikrodžiai^ jų to 

symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykat

207 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY C
I. FISHMAN .

Mes taisome viskį, kas priklat 
gaso pečiams. Parduodame natr 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SHREET

BROOKLYN 11. N. Y.
Telefonai: EV. 7-5633 

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi ir parduodami lai 
rodžiai, žiedai, apyrankė 

auskarai ir t. t.
485 GRAND STREET

Brooklyn 11, N. Y.

NAUJA GYDUOL
į Alexander’s Ni 
Į Maistinga Gyd 
* yra mišinys rii 

tų,uogų, šaknį 
lapų ji yra va 
j am a n uo vis 
nerviškų ligų 

galvos skaudėj] 
ir lytiško silpni

lO| ' 
nerviškų 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nuo
kstų (kidneys) ir dėl vis 
vidurių nesveikumų — išt 
mingas maistas ir stirnų! 
j antis tonikas. Nežiūrint k 
liga sirgtumėt, šitame mi 
yra pastiprinimų. Vartoji 
arbatos formoje. Svaras $ 
pusė svaro $4.00, ketvirti^ 
ro $2.00.

Prisiunčiam i namus.
ALEXANDER’S (X

414 WEST BROADWAY



412 BEDFORD AVE., BROOKLYN 11, N. Y KAINA 10c

ir Apylinkė,
GANA TO DVASINIO ELGETAVIMO

Kalėdoms kad

Mask
dien, galima gauti

NAMAI PARDAVIMUI

Vokietijojeūkininkai

Saldainiai specialiai paruoštose dėžutėse, įvai

EVergreen 4-9293

PRANCŪZAI Už PAVERGTUOSIUS KRAŠTUS

KALĖDOMS!

i Korėją
Užsienio ir Amerikos gamybos

Pasirinkimas didelis

APLINK

MICIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
su tokiomis inter

GR. 7-8951

BANKETAS
GRUODŽIO 31 D

1245 BROADWAY

jungą

kūrinius praeitą savaitę Ap
reiškimo parapijos salėje įvy
kusiame literatūros vakare, ku

reikia kreiptis
darbininkijos eli

Astronomai, kurie kiekvieną 
matomą “dangaus kūną” sten-

parase 
šefas

Nuo gruodžio 15 d. lietuvių 
simfoninės muzikos plokštelės 
bus galima gauti Vienybėje.

Vytautas Beleckas 
kabareto savininkas

Švedai gailisi 
Lietuvos aukso

įvyks
susi-

ugrįžo. Ir
Trumano

viršū- 
tokie

E. Bo 
Titca

vardai 
be jų

244-08 Jamaica Avenue 
Bellerose, Long Island 
Telefonas: FL 4-2729

resto-
New

moms namas, 
mame aukšte 
mas aukštas 
mas. Gražioj 
dekoruoti

sro 
tau

Įvairių, lietuvių dailininkų -pieštų, kalėdi

kiti.
kalbėtojai aiškiai nu- 

pavergtųjų kraštų pa- 
apeliuodami į laisvąjį

• Gruodžio 17 d. Jugošlavl- 
ja nutraukė diplomatinius sau 
tykius pu Vatikanu. Be to, mar
šalas Tito pareiškė, kad Popie
žiaus paskirtas kardinolu Ste- 
pinac niekados nebūsiąs Za
grebo arcivyskupu.

1952 M GRUODŽIO (DEC.) 19 D

pagrinde bus dės

Darbo pasisekimas 
nuo busimųjų klau-

Reikia tik prisiminti, kad 
musulmonų dvasiškiai ne kar
tą kvietė tikinčiuosius i “šven
tąjį karą” prieš Angliją, bet 
visas dalykas pasibaigdavo tik 
kvietimu.

Nepaprasta programa: Scenos ir vaizdai

DABAR LAIKAS
Užsirašykite į auto mecha 

nikų ir šoferių mokyklą

ražas, 
proga 
moms 
Kaina

Kastantas Gagas, brookly
nietis, šiomis dienomis grįžo 
iš Floridos, kur jis praleido sa-

“Ici repose Jonas Mickevi
čius, mort pour La France et 
pour sa Patrie Lithuanie”.

Tokiais žodžiais (čia ilsisi 
Jonas Mickevičius, miręs už 
Prancūziją ir už savo Tėvynę

• Sąjungininkų turimomis žiniomis Sovietų Rusijoje kotu 
centracijos stovyklose laikoma 10 milijonų žmonių,
250,000,Čekoslovakijoje 250,000, Vengrijoje 200,000, Rumunijoje 
100,000, Bulgarijoje 100,000 ir Albanijoje 10,000.

• Kinija, kuri Korėjoje turi didelius nuostolius, tikrumo
je nordtų baigti karą, bet Maskva daro spaudimą į Pekiną 
riausybę, kad karo veiksmai nebūtų nutraukti. .,

• Amerikos vyriausybė atsisakė duoti sovietų diplomatei 
Skvorcovui vizą grįžti į Ameriką, nes jis, dirbdamas prie Jungti
nių Tautų, užsiimdavo šnipinėjimu.

• Federalinis teisėjas Sylvester Ryan atsisakė atidėti 90-

Brooklyno Operetės Choro 
metinis koncertas bus 1953 ba
landžio 19 d. Lietuvių bendruo 
menė prašoma tą dieną paren
gimų nedaryti.

“linksmų 
laimingų 
aš noriu 
skaityto-

tarėjų ir draugų minios, susi
rinkusios 1952 m. gruodžio 2 d 
Wagramo salėje Paryžiuje, iš
klausiusios visų prancūzų 
vių gerbiamų kalbėtojų ir 
tinių emigrantų atstovų:

A. S. Trečiokas ir kiti ALTS 
centro valdybos nariai turėjo 
pasitarimą Philadelphijoje, 
kur ateinančiais metais kvie
čiamas tos organizacijos sei-

Beje, linkėdamas 
Kalėdų švenčių ir 
naujųjų 1953 metų” 
dar priminti mūsų 
jams, ypač gyvenantiems New 
Yorke ir apylinkėse, kad —

Ateinančių metų sausio mė
nesio 25 dieną (Webster Hall, 
New Yorke) įvyks tradicinis 
Vienybės koncertas, kurio pro
grama, kaip paprastai, bus ne

darosi kritiška. Jei 
dar tik nepritekliai, 

gresia badas. Ir kada 
mato, kaip kitoj de- 

broliai

' Gruodžio 14 d. 12:30 vai 
jĮįUtlIBrlmn par. patalpose į 
tyfcl skautų vyčių sueiga.

x Truįnanas, kuris savo laiku 
Korėjos karą pavadino “poli
cijos darbu”, matyt, tikrai ne
turi jokio plano jam baigti.

Lygiai nevykęs priekaištas 
dėl tos “rinkiminės demagogi- dentas Eisenhoweris ir gen. 

MacArthuras gruodžio 17 d. 
turėjo pasitarimą, kuris įvyko 
busimojo Valstybės sekreto
riaus Dulles bute New ‘Yorke.

tik įdomi, bet ir griežtai skir
tinga nuo buvusių mūsų laik
raščio koncertų programų.

Tiesą sakant, dar nebuvo 
Vienybės koncerto, kurio pro
grama būtų nusivylusi jame 
dalyvavusi pdffika.

Neveltui vienas mūsų skai
tytojas, laukdamas to koncer
to, rašo:

“Vienybės koncertai yra ge
riausi lietuviški koncertai A- 
merikoje**.

šią savaitę įvyko didelis dip
lomatų “kilnoj imąsis”. Keli 
šimtai diplomatų, ekonomistų 
ir patarėjų, anksčiau dalyvavę 
Jungtinių Tautų posėdžiuose, 
dabar suvažiavo į Paryžių da
lyvauti Atlanto Tarybos (NA
TO) konferencijoje.

Galima net pasakyti, kad 
staiga visa diplomatinė veikla 
iš Manhattan© persikėlė į Pa
ryžių, kur prie stalo susitiko 
net 14 užsienių reikalų minis-

Rimtos lietuvių dramos stu
dijas reikalas yra pribrendęs. 
Visuomenės susidomėjimas vai 
dinimais, visur išdygę mėgėjų 
būreliai liudija tebegyvą lietu
viuose linkimą į teatro meną.

Tačiau patyrę, bet negaus- 
sūs, išsklaidyti ir neįprastų 
darbų nuvarginti aktoriai, o 
juo labiau — veržlūs, bet men
kai tepasiruošę mėgėjai nega
li atsiliepti į visuomenės te
atro pasiilgimą. Tarp šių abie
jų kategorijų, aktorių ir mėgė
jų, užpildyti spragą galima, 
sukuriant pakankamai paruoš sidarė dar aštresni ir net rei

kalaujama nutraukti politi
nius, kultūrinius ir ekonomi
nius santykius.

Tačiau pats didžiausias “šū
vis” buvo paleistas praėjusi 
penktadieni per .pamaldas Al 
Azhar mečetėje, kada ima-nas 
Abdel Latif Chashai .pakvietė 
tikinčius 1 “šventąjį karą” 
prieš PranČūziją.

“Viso pasaulio musuhnonų 
pareiga, pareiškė jis, yra ginti 
savo brolius š. Afrikoje”.'

Mečetėje tuo metu buvo gen. 
Neguib ir atvykęs iŠ Sirijos

lidarumą, kuris jiems yra di
džiausia kliūtimi.

štai kodėl suvažiavę j Pary
žių diplomatai ir ekonomistai 
atsargiai svarsto kiekvieną 
klausimą, stengdamiesi .pasilik 
ti vieningais.

DEGTINĖ
KONIJAKAI

LIKERIAI
VYNAS IR
KRUPNIKAS

Winter Garden svetainė da
bar yra moderninama, ir šio 
mėnesio 26 ir 27 penktadienio 
ir šeštadienio vakarais, Vyt. 
Baleckas 'turės oficialų šešta
dienių šokių atidarymą. Be to, 
bus Naujųjų Metų sutikimas ir 
šokiai kiekvieną šeštadienį.

Anot Vyt. Belecko, įžanga į 
oficialų šokių atidarymą — 
Kalėdų antrąją ir trečiąją die 
ną — geras apetitas, nes jis 
ruošiasi visus atsilankiusius 
pavaišinti, šokiams gros Jono 
Navicko orkestras.

Ar teisingumo ranka paga
liau pričiups Lottimorę, ta: 
paaiškės tik teismo byloje.

Gana to, kad vadinamas li
beralizmas, kurį demokratai 
pradedant velioniu Rooseveltu 
praktikavo 20 metų, pasirodo 
buvo geradaris vanduo 
vos politikos malūnui.

Faktas, kad valdžios 
nėse galėjo atsirasti

Kodėl Rytų /Vokietijos vy
riausybės pirmininkas Grotte- 
woiil staiga paskelbė, kad jo 
kraštas pavojuje?

Ar šis pavojus gresia iš są
jungininkų pusės? Aišku, kad 
ne. Sąjungininkai prieš Rytų 
Vokietiją nerodo jokių karinių 
demonstracijų. Pavojus gresia 
iš vidaus.

Anot vokiečių komunistų or
gano Neues Deutschland, pa
vojus tame, kad valstiečiai 
Pomeranijoje, Brandenburge ir

. St. Rimka, vienos biznio į- 
monės agentas, buvo atvykęs 
iš Baltimore^ ir ta proga ap
lankė eilę asmenų Brooklyne.

J. Ginkus praneša, kad jo va 
dovaujamoje radijo valandoje 
šiemet būsianti itin -įdomi ka
lėdinė programa.

Ign. Pečinskas, J. Rekišis, 
Napoleonas Polis, G. Ragelis, 
broliai Ambrozai ir kiti vietos 
medžiotojai iš Catskill 'kalnų 
parsivežė net septynis nušau
tus briedžius.

švedų laikrašty Dagens Ny- 
herter tilpo įdomus straipsnis 
apie nesureguliuotą skolą tarp 
Švedijos ir Rusijos.

Ja-me .papasakojamas ir toks 
faktas, kad Lietuva buvo prieš 
karą pasidėjusi Švedijoje, 
2,548 svarus aukso, bet 1941 
metais, vos tik rusams okupa
vus Lietuvą, jis buvo išduotas 
Sovietų Sąjungai.

Laikraštis daro priekaištus 
tuometinei vyriausybei, kam ji 
pasiskubino padaryti, tuo la
biau, kad iki šiai dienai Švedi
ja dar nepripažįsta Lietuvos

1953, M. SAUSIO 25 D. 4 VAL. WEBSTER HALL, NEW YORK, N. Y 
Egle Žalčių Karaliene, Gražina, Radvila Perkūnas, I Lituani ir solistai.

Du orkestrai: Gothic Instrumental Ensamble — programos metu ir Adomo Jezavito — šokių metu.

Stojantieji — stojančios tu
ri atitikti šias sąlygas: turėti 
nemažiau 18 metų amžiaus, 
paruošti mintinai eilėraštį ir 
pasakėčią ir priėmimo dieną 
.pateikti raštišką curriculum 
vitae.

seniai mėgina įspėti vieną di
delę mįslę:

Kas buvo tas šviesus dan- 9
gaus žiburys—žvaigždė, plane
ta, ar kometa — kuris beveik 
prieš du tūkstančius metų ro
dė kelią Trims Karaliams joju
siems iš rytų į vakarus ir ieš- 
kojusiems Naujagimio?

Tie patys astronomai sako, 
kad kai kurios žvaigždės esan
čios taip toli, jog jų šviesa pa
siekianti mūsų akis tik po 
dviejų bilijonų metų...
, Tuo tarpu, štai, Betlejaus 
žvaigždė, paklaidinusi astro
nomus erdvėje, tebešviečia mi
lijonams krikščionių.

šimtai milijonų žmonių kas
met laukia Kalėdų.

Taigi, linksmų švenčių.

“TRIJŲ” KONFERENCIJA PARYŽIUJE
Achesonas turės ypatingai svarbius pasitarimu su Edenu ir Schumann

— NATO konferencijoje Europos kraštai Įrodinėja, kad be Amerikos 
pagalbos sunku sustiprinti apsiginklavimą

BADO ŠMĖKLA ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS
Sovietu okupuotiems kraštams gresia badas 

kelia maištą — Vengrijoje padėtis beviltiška

ben
puo

•Kas, jeigu ne prezidentas 
Trumanas, tuojau po rinkimų 
Eisenhoweriui siūlė savo lėktu
vą (Independence) 
skristi?

Ikė nuskrido ir 
dar spėjo išgirsti 
gulbės giesmę...'

nių atviručių su lietuviškais žodžiais. Taip pat 
—angliškų atviručių. (Tuzinas už vieną dolerį,)

žius tolimoje Indokinijoje.
• Be- Jono, kuris dar tik per
nai metais mums rašė, prašy
damas jam siuntinėti Vienybę, 
Indokinijoje, yra žuvusių ir 
daugiau lietuvių.

Tai vis raudonojo imperia
lizmo aukos. .

Bet, ar Prancūzija, už kurią 
(ne už Lietuvą!) žuvo Jonas ir 
kiti mūsų tautiečiai, žino, kad 
Ir jos imperializmas 
venęs savo dienas?

Paryžiuje Pavergtiesiems 
Kraštams Ginti Sąjunga, mi
nėdama savo veiklos 5 m. su
kaktį, suruošė didžiulį Aūešą 
mitingą, per kurį vjsa eilė 
prancūzų parlamento narių ir 
veikėjų, tremtinių politikų, 
drąsiai tarė savo balsą už pa
vergtuosius kraštus.

Baltų kraštų vardu kalbėjo 
E. Turauskas, lenkų 
brovskis, rumunų — 
no, bulgarų dr. Rindovas, veng 
rų — de Nemestothy, albanų— 
Begeja, čekoslovakų — Ernes
tas ir

Visi 
švietė 
dėtis, 
pasaulį, kad skubiau būtų at
eita bolševikų naikinamoms 
tautoms į pagalbą.

Po pirmininko kalbos buvo 
priimta svarbi pavergtųjų tau
tų reikalu rezoliucija. Joje sa
koma:

“Tūkstantinės Pavergtiems 
Kraštams Ginti Sąjungos pri-

šiais metais jai jau pavyko per vieną olandų -firmą nupirkti 
100,000 buteliukų, kurie buvo per Izraelį pasiųsti J 
ją, o U ten į Kiniją.

• Maroke atstatyta ramybė. Tam pasiekti pranoftsai 
vo sumobilizavę 45,000 kariuomenės ir policijos. Per riaota C«*

sias sausio m. tarp 11 ir 17 d. Sing Sing kalėjime.
• Sąjungininkai nutarė grąžinti Bonnos vyriausybei vtaBS 

nacių koncentracijų stovyklų archyvus ir Gestapo kartoteką.
• Anglijos atominei energijos tyrimo sričiai vadovauti pfc-

skirtas jaunas mokslininkas, 28 metų amžiaus, Brian Flowen* 
vietoj 1950 metais suimtojo Klaus Fuchs. - "-Ą’

• Windsor© kunigaikštis pareiškė, kad jis su žmona note* 
lyvausiąs Elzbietos karūnavimo iškilmėse.

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Latvių t centrinio komiteto 
leidžiamas savaitraštis Latvija 
įsidėjo kelis straipsnius, su ku
riais verta susipažinti 
tuvių visuomenei.

Vedamajame, kurį 
Latvijos # Diplomatijos 
min. K. Zarins, išvedžiojama, 
kad Baltijos valstybių nepri
klausomybė yra būtina pusiau
svyrai išlaikyti Baltijos jūros 
pakraščiuose. Kai Baltijos val
stybės.'- yra laisvos, laisva yra 
ir Baltijos jūra, o kai Baltijos 
valstybės nustojo savo nepri
klausomybės, prasideda kova 
už viešpatavimą Baltijos jūro
je. Iš laisvos, visiems prieina
mos jūros pasidaro uždaras 
ežeras, kaip tai esą šiuo metu.

Straipsny apie Baltijos tau
tų solidarumą ir ateities užda
vinius, kurį parašė buvęs Lat
vijos ministeris Kaune R. Lie- 
pins, apžvelgus nepriklausomy
bės laikotarpį pastebima', kad 
Baltijos tautos buvo per daug 
prisirišusios prie suverenumo 
minties. Nenorėta daryti nuo
laidų suverenumo sąskaiton, 
todėl Baltijos valstybių bend
radarbiavimas buvęs paviršu
tiniškas, labiau formalinis.

Netekus nepriklausomybės, 
ir karščiausieji suverenumo ša 
lininkai pastebėję savo klaidas, 
ir tatai paskatinę ieškoti prie
monių pasiekti glaudesnės Pa
baltijo tautų santaros.

1944 m. žiemą pogrindžio 
veikėjų konferencijoje Rygoje 
buvęs priimtas nutarimas su
kurti Baltijos valstybių fede
raciją ir buvusi paskirta komi
sija paruošiamiesiems dar
bams parengti. Tačiau dėl ne-

HILL — Vienai 
devynių kamba- 

namas.

naja” Trumano vyriausybe ir 
“naująja” Eisenhowerio 
riausybę, prieita išvados, 
Amerikos užsienio politika 
ropos atžvilgiu mažai kuo 
sikeisianti. šiame susitikime 
Edenas ir Schumanns faktiš
kai per Achesoną kreipsis į 
Dulles ir Eisenhoweri.

Achesonui būk pavesta už
tikrinti Edeną ir Schumaną, 
kad .sren. Eisenhowerio planai 
dėl Korėjos nenumato konflik

Lietuvių tarpe netrūksta see 
nai gabių žmonių. Vienintelis 
tikras kelias tiems jauniems 
gabumams augti ir, juos su
jungus, sukurti vieningą gru
pę, yra studija: Tik studija ga
li paruošti rimtam teatriniam 
darbui, tik studija savo kūry
biško..bendradarbiavimo dva-

turtingi balsais. Deja, jų mo
kytojams trūksta kultūros. Pa
vyzdžiui, prieš keletą metų 
Vasario 16 minėjime vienas 
mūsų choras užtraukia savo 
mokytojo “sudėstytą” dainą, 
kuri, su mažais pakeitimais, 
tiek žodžiais, tiek gaida skam
ba kaip Latvijos himnas... Ar 
toks įvykis nerodo muzikalinės 
kultūros stokos? Ar tai ne sar
mata prieš latvius, kurie dėl 
to protestavo ir, žinoma, bu
vo priversti manyti, kad lietu
viai neturi lavintų muzikų?

Jūs galite gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą pati, šimto 
procentą vilnos ir pirmos rūsies darbo drabuiią 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

Vytautas Beleckas Winter 
Garden Tavern, Inc. savinin
kas gavo savo svetainei kaba
reto leidimą. Vyt. Beleckas y- 
ra gerai žinomas ne tik Brook
lyno apylinkėje, bet ir kitose 
lietuvių kolonijose. Jo svetai
nėje būna nemažai lietuviškų 
pramogų ir susirinkimų. Čia 
karts nuo karto laiko susirin
kimus “šviesa”, karininkų “Ra 
movė”, Lietuvių Gyd. Draugi
ja, Lietuvių Sporto Klubas ir

Tiek dėl p. Poderienės prie
kaištų. Negaliu nutylėti ir dėl 
kito asmens, kuris praeitos sa
vaitės Darbininke piktai puo
la Vienybę ir jos leidėją dėl 
mano rašinio apie Balfo kon
certą. Sąmoningai ignoruoda
mas korespondentą, jis mėgi
na Darbininko skaitytojus -įti
kinti, kad Vienybė esanti prieš 
Balfą, prieš p. Brazį ir prieš 
visą tai, kas ten, tame kon
certe buvo, žmonės, kurie Vie
nybės neskaito, gali pamany
ti, kad ji — baisi nedorėlė. Be 
to, jis sako, kad aš savo raši
nyje mėginęs p. Brazį “visuo
menės akyse padaryti įtarti
nu”. Mano rašinyje buvo pa
sakyta, kad p. Braziui neatvy
kus, jo vietą užėmęs kitas as
muo. Tai ir viskas. Kur čia 
dainininko neigimas? Bet as
muo, kuris tą raštpalaikį ga
mino, matyt, tėvų pranciško
nų organą laiko savo “spitū- 
nu”. ■ R.

Ta proga šalimais, “Trys Di
dieji” Achesonas, Edenas ir 
Schumanas turės ypatingai 
svarbią konferenciją.

Dėl šitos konferencijos buvo 
susitarta visai .paskutiniu mo
mentu, nes buvo abejota, ar 
dabar, kada liko tik kelios sa
vaitės iki Amerikos vyriausy
bės pasikeitimo, verta tartis su 
valstybės sekretoriumi, kuris 

'pasitrauks iš pareigų.

rios kišeninės plunksnos, dovanoms vaikams 
ir t. t.

mus 
kad 
no j e 
kaip 
daro, bandoma pasiteisinti tuo 
pasiaukojimu. Pasekmės būna 
tokios, kad scenos dalyviai ir 
nesistengia nieko geriau atlik
ti. Girdi, “mūšų žmonėms bus 
ir taip gerai”. Todėl aš kalti
nu mūsų chorų mokytojus, 
ypač vargonininkus. Jie turi 
laiko studijuoti, pasiklausyti, 
kaip dainuoja kiti chorai, ku
rių kaip žinoma, New Yorke 
yra labai daug ir gerų. Bet 
kadangi įprasta kalbėti apie 
“pasišventimą”, tai ir jie, pa
sivadinę “profesoriais”, net 
“kompozitoriais”, tiems “pasi
šventėliams” aiškina, kad jų 
chorai esą geriausi iš geriau
siųjų. Ir jeigu, nedievemylėk, 
kas drįsta parašyti kitaip, tai, 
gevalt, jau šmeižtas...

Gal ir toliau būtų galima 
žiūrėti pro pirštus į tą dvasinį 
elgetavimą, mėginant “pasi
šventimu” pateisinti mūsų cho 
rų muzikalinį skurdą, jeigu tie 
“profesoriai” būtų bent kiek 
kuklesni. Bet kada jie jau pra
deda rašyti “kompozicijas”, nė 
mažiausio supratimo apie tai 
neturėdami, tai, atleiskite, at
ėjo laikas tarti tiesos žodį, ne
žiūrint kaip ir kam jis būtų 
kartus.

Mūsų chorai, kuriuos čia ten 
ka girdėti, yra gausūs ir gana

FLORAL PARK (SOUTH) — 
Senas ' apleistas dviems gei- 

5 kambariai pir- 
4—antrame. Pir 
aliejum apšildo- 
vietoj, bet reikia 

Stogas tik dviejų 
metų senumo, namas apšinge- 
liuotas 
(Kreipkitės į 
raštinę).

RICHMOND 
šeimai gražus 
rių atskirai statytas 
Tarp Atlantic ir Liberty Avė. 
Garinė šildymo sistema. Visas 
namas bus tuščias. Tinkamas 
didelei šeimai. Savininkai turi 
užpirkę kitą namą, šį parduo
da tik už $9,990.

RICHMOND HILI. — Atski
rai statytas namas arti Leff
erts Boulevard ir 101 Avenue. 
Dviems šeimoms. Garinė šildy
mo sistema, aliejum kūrena
ma. Abu butai po keturis kam
barius ir abu jau tušti. Yra ga- 

Sklypas 35x100. Gera 
dviems giminingoms šei 
po vienu stogu gyventi, 
tiktai $12,750. Skubėki-

MOTERŲ VIENYBĖ
Gruodžio 16 d. 8 v. v. Dam- 

kuvienės namuose įvyksta Mo
terų Vienybės susirinkimas, 
kur bus svarstoma Naujų Metų 
sutikimo banketo reikalai ir 
vėliau — vaišės. Pobūvio metu 
pasirodys ir Kalėdų Senelis su 
dovanomis. Narės ir viešnios 
prašomos dalyvauti.

Gruodžio 27 d. 7:30 v. v. At 
lėtų Klubo patalpose 
Marcy Ave., Brooklyne, 
ALIS pirmojo skyriaus 
rinkimas. Darbotvarkėje 
dybos rinkimai ir kt. Pasauli 
nėe politikos klausimais kai

Praeitos savaitės Vienybėje 
p. A. Poderienė barasi dėl ma
no rašinio apie Balfo koncer
tą. Vietoj nurodžiusi, ką iš tik
rųjų aš ten blogo parašęs, ji 
piktai prikaišioja man gaidų 
nežinojimą, sėdėjimą minkšto
je kėdėje ir t. t. Ji kalba visai 
ne apie tai, ką aš rašiau. Pa
vyzdžiui, ji nurodo choristų 
pasiaukojimą, važinėjant į re
peticijas ir p. Visi žinome, kad 
tas pasiaukojimas yra labai 
geras, gražus ir girtinas, betgi 
čia visai ne tas dalykas. Jeigu 
mokytojas nesugeba, arba ne
nori išmokyti kaip reikiant dai 
nuoti, tai pasiaukojimas nei 
choristams, nei visuomenei 
naudos neatneš, žinoma, cho
ristų čia niekas ir nekaltina. 
Bet, jeigu choras dainuoja kon 
certe, už kurio pasiklausymą 
imama pinigas, tai reikia, kad 
■tas dainavimas būtų vertas 
bent keleto skatikų.

Nuo neatmenų laikų pas 
įprasta viską girti, nors 
ir kažin kaip blogai sce- 
būtų atliekama. Visada, 
dabar p. Poderienė, kad

Glenn praneša, kad jų 
rane, 219 Second Ave., 
York įvyks linksmas N. Metų 
sutikimas su įdomia progra
ma.

ORMAN & MICHELSON 
111-15 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, N. Y. 
Telefonai:

VI 7-4111 ar VI 9-0842

Betlejaus žvaigždė 
Lattimore į teismą 
Neturi jokio plano 
Vienybės koncertas

JUOZAS TYSLIAVA

NICHOLS INN SALĖJE
948-50 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y

(Vykstant BMT, išlipti Cypress Hill stotyje).
Pradžia 8:30 v. v. Vakarienė 10 v. v.

ŠOKIAMS GROS NAVICKIO ORKESTRAS 
Pelnas labdaros ir kultūros reikalams

Bilietų galima gauti .pas Moterų Vienybės nares.

Didysis Miiftir ir^ 'kvies tririr 
čiuosius j/.

vo ldukuose sūdegintas vlsas Jrieš Prancūziją, 
derlius, jog Rtide Pravo reika
lavo iškarti “'“kulakus”, kurie 
esą kalti dėl visų tų sabotažų.

Rumunija? .Šitame žemės ū- 
kio krašte, kuris anksčiau bu
vo tikru Dunojaus slėnio aruo
du, valstiečiai organizuoja 
streikus ir Moldavijos kalnuo
se veikia partizanai.

Lenkijoje?. Bijant visiško ba 
do, Bierut vyriausybė -dar la
biau sumažino maisto normas. 
Rimti neramumai' vyksta Bia- 
lystoko ir Liublino apylinkėse.

Bulgarijoje? . Ola kur bado 
niekad negalima buvo laukti, 
šiandien žmonėms nebeužten
ka juodos duonos. Visur įtemp
ta atmosfera. Prie Sliveno vei
kia partizanai, kuriems vado
vauja tautos kankinio Stam- 
bulski sūnus.

O kur dar Baltijos kraštai...
štai vaizdas, kas šiandien 

darosi už geležinės uždangos.

kitur atsisako dėtis^ -kolh<mis.
— Mes nenorime kolhožųl-— 

šaukia jie.
Kai kuriuose miesteliuose 

jau net įvyko susirėmimų su 
milicija.

Bet yra dar blogiau. Jauni
mas, kuris nelabai nori dirbti 
ginklų fabrikuose ir neturi nė 
mažiausio noro muštis už So
vietų Rusiją, bėga į vakarų zo
ną, gi ūkininkai sėja tik tiek, 
kad jiems užtektų ko valgyti.

Grottewohl pripažįsta, kad 
padėtis 
šiandien 
tai rytoj 
vokiečiai 
markacijos linijos 
viską turi, tas sukelia jiems no 
rą sukilti.

Jei būna lengva valstiečius 
kaimuose nuraminti, kiek sun
kiau yra su miestiečiais.

Ar tik vienoj Rytų Vokieti
joj tokia sunki padėtis?

Visi Maskvos satelitai be 
mažiausios išminties pergyve
na sunkią ekonominę krizę. Vi
sur dideli nepritekliai.

Vengrijoje? Čia eksportas į 
Rusiją vystomas tokiu ritmu, 
kad vengrams beveik nieko ne
paliekama .prasimaitinimui. 
Vyriausybės vicepirmininkas 
Geroe galvoja, kad padėti^ yra 
beviltiška.

Čekoslovakijoje? Nuo šalčių 
bulvės Ir burokai smarkiai nu
kentėjo. Vasarą daug kur bu-

BROOKLYN 21, N. Y.
GL 5-224$

Dr. Bombard baigia 
perplaukti Atlantą
Kada dr. Bombard pasiryžo 

perplaukti Atlanto vandenyną 
su nedideliu guminiu laiveliu 
“L’Heretique”, maitindamasis 
tik žuvimis Ir gerdamas jūros 
vandenį, daug kas nusišypsojo, 
prilygino jį net savižudžiui.
■ Neseniai jo laivelis buvo pa
stebėtas tik per 1,300* km. nuo 
Antilų salų, tokiu būdu jis nu
plaukė jau 2,500 km.

E. R. Mitchell praeitą šešta
dienį, gruodžio 6 d., turėjo for
malų savo trečiosios vyriškų 
rūbų krautuvės atidarymą. 
Krautuvė įrengta 644 Franklin 
Ave., Garden City, t>. I.

T. Jagėla ir J. Vaškevičius 
prašo mus pranešti, kad, ry
šium su siuvėjų skyriaus val
dybos rinkimais, jų 
Laisvėje buvo paskelbti 
žinios ir sutikimo.

Padėsime jums egzaminuose išrū
pinti vairuotojų leidimu Mūsų mo 
kiniai išmokę gauna diplomus. Pa
dedame gauti darba. Pamokos dieno
mis. vakarais ir sekmadieniais. In
struktoriai patyrę savo srities žino
vai. Mokykla veikia nuo 1916 m 
L. TIKNEVICIUS, Direktorius

Metropolitan Auto School 
155 2nd AVENUE 

(Tarp 9-10 gatvių) 
New York Citv

Be reikalo Darbininko 
dradarbis (Brooklynietis) 
la Vienybę, kuri, dėdama 
rašinį apie Balfo koncertą, iš 
tikrųjų, neturėjo tikslo nie
kam kenkti: Nei Balfui, nei jo 
naudai surengto koncerto pro
gramos dalyviams. O kad to 
koncerto programoje, kaip p. 
R. rašė, neviskas buvo tobula, 
tai pripažįsta ir p. Brooklynie
tis, rašydamas: “vienas daly
kas geriau pavyko, kitas men
kiau”. Taigi, kam ta isterija? 
Nejaugi p. Brooklynietis ma
no, kad tuo būdu jam pavyks 
užčiaupti burnas mūsų bendra 
darbiams. Tuščias darbas. Jei
gu Balfo centre, ar Darbinin
ko redakcijoje sėdintiems as- 
nims nepatinka mūsų, arba 
mūsų bendradarbių nuomonės, 
that’s too bad, kaip sakoma, 
bet tai nereiškia, kad mes ne
privalome jų skelbti. —

VIENYBĖS RED.

Achesonas taip pat bandys 
nuraminti Edeną ir Schuma
ną, kad pagalba Europos kraš
tams bus sureguliuota 
galima greičiau.

■ Pagaliau, Achesonas 
Schumanu apsvarstys tą 
ną, kuriuo norima Indokinijos 
karą pripažinti įeinantį į At
lanto bendruomenės ribas. Pa
gal šį planą prancūzai prašo 
karinės paramos Indokinijoje. 
" Prieš atsidarant NATO kon
ferencijai, gen. Ridgway pa
reiškė, kad jis turįs užtenka
mai divizijų tik sulėtinti sovie 
tų invazijai Europoje, bet dar 
trūksta Iki to, kad pilnai galė
tų apginti Europą.

Lisabonos konferencijoje bu
vo numatyta, kad 1953 metais 
Atlanto armija turės būti pa
didinta nuo 50 iki 75 divizijų. 
Kad pastatytos 126 aviacijos 
bazės turės būti papildytos 35 
naujom.

. Tačiau Europos kraštai da
bar šioj ’konferencijoj įrodinė
ja, kad jiems sunku išpildyti 
programą, kad pilnai ją galė
tu išpildyti tik tokiu atveju, 
jei Amerika finansiniai’ parem 
tų. Jei to nebus, tai divizijų 
skaičių teks sumažinti.

Anderson, specialus Ameri
kos atstovas Europoje, nese
niai pareiškė:

Sovietai tiki, kad laikas 
naudai. Jie tiki, kad 

laikas sugriaus vakariečių so-

Kaina tiktai $5,200.
mūsų Bellerose

X. STRUMSKIS
BROOKLYN, N. Y 

Tel. EV 7-2089

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
BROOKLYNE

GRAND PARADISE SALĖJE
320 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Rengia
“ŠVIESOS” Sambūrio New Yorko Sk. ir “Aitvarų” Kvartetas

Pradžia 9:30 vaL
1953 NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖJ
Programoje: Operos solistė Vincė JONUŠKAITĖ ir 

“AITVARŲ” Kvartetas 
Konferuoja Alfonsas Petrutis

Gros J. THOMAS orkestras. ĮŽANGA: $3.00.
A. L. Studentų S-gos nariams $1.50

Bilietus galima iš anksto gauti pas rengėjus, “Gabijos” 
knygyne Brooklyne ir p. A. Trečioko įstaigoje- Newarke

x Stalus užsisakyti tel. GL 5-6262.

- Net ^prezidentas- Trumanas, 
kurio laikais, rodos, pradėta 
atsikvošėti, dažnai neįžiūrė
davo to uavojaus.

Tik atsiminkime “Red her
ring” — Trumano pajuokos 
skreplį Hisso bylai...

*♦*
Trumanas tvirtina, kad nei 

Eisenhoweris, nei MacArthu
ras neturį jokio plano Korėjos 
karui baigti.

O kai dėl Ike kelionės į Ko
rėją, tai, girdi, niekas daugiau, 
kaip tik rinkiminė demagogi-

IŠNUOMOJAMAS puikus sau
lėtas butas ir 2 atskiri kamba
riai su visais patogumais, ge
roje vietoje, gražiame name, 
prie parko, arti susisiekimo li
nijų. Kreiptis nuo 12 iki 8 vai. 
vak. 22 Irving Ave. butas 7, 
Brooklyn. Įėjimas iš Jefferson

Zigmas Nuobara, ilgametis 
Vienybės skaitytojas Brookly- 
ne, mirė sulaukęs 63 m. am
žiaus. Laidojo J. Garšva. ’

J. Audėnas praneša, kad 
Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų partijos įsikūrimo 50 me
tų sukakčiai paminėti, išlei
džiamas vienkartinis VARPO 
numeris.

LATVIAI APIE BALTIJOS FEDERACIJĄ
■ - ■ - 4 

palankių aplinkybių darbai su 
sitrūkdę, tad šią problemą to
liau nagrinėti tekę pasiimti 
jau tremtyje Baltų Tarybai.

Šiuo klausimu Latvių Tauti
nė Taryba priėmusi nutarimą, 
kad Latvija priklausanti Va
karų Europai ir kad ji glau
džioje regioninėje sąjungoje 
su Estija ir Lietuva norinti pa
silikti Vakarų valstybių sam
būryje.

GINKŲ SALDAINIŲ KRAUTUVĖ
495 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y

• atkreipia dėmesį į 
kad komunistinė tironija 
baisiausias pavojus, kuris 
šauliui kadaise grėsė,

• nurodo į biaurų Prahos 
“sprendimą”, iš naujo paro
dantį, kad bolševizmas yra 
žmonių giminės priešas,

• pareiškia šventai, kad ne
bus tikros taikos tol, kol ko
munistinio jungo prislėgtos 
tautos neatgaus laisvės,

• jos mano, kad nebereikia 
iš naujo kreiptis į aukštąsias 
tarptautines institucijas, nes 
mūsų sąjunga į jas jau kreipė
si 5 metus 
venci jomis.

šiandien 
Prancūzijos 
tą, kuriam tenka kilnus užda
vinys — apšviesti savo krašto 
tas dirbančias mases, kurios 
dar nenori tikėti, kad komu
nistinė propaganda yra be iš
imties pagrįsta sistemingu 
melu, šitos masės dar tiki, kad 
SSSR atstovauja darbininkiš
ko pasaulio viltis. Todėl fabri
kų ir kitų įmonių dar netikin
tiems darbininkams nuolat 
tenka aiškinti, kad bolševiz
mas yra jų baisiausias priešas. 
Pavergtiems Kraštams Ginti 
Sąjunga jiems padės šitą už
davinį vykdyti visa širdimi ir 
visomis savo jėgomis”.

New Yorke steigiama dramos studija
šia, studijine etika ir darbu pa 
gal vieningus meno principus 
ir metodus gali užaugti į orga
nišką vienetą — teatrą.

Tokios mintys privedė prie 
Lietuvių Dramos Studijos su
manymo, 
priklausys 
sytojų. 
; Studijos 
tomą: vaidybos sistema (J. 
Blekaitis), improvizacija (A. 
Škėma) ir sceninė kalba (H. 
Kačinskas), šalia šių pagrin
dinių aktoriaus parengimo da
lykų numatoma atskirais kur
sais ir paskaitom, kviečiant 
lektorius, dėstyti judesio pag
rindai, lietuvių kalba, supažin
dinti su teatro istorija, litera
tūros ir meno dalykus.

Tikime, kad lietuvių visuo
menėje tebegyva meilė teatrui 
ir kad ši pastanga ras joje gy
vą atgarsį.

Studijos steigėjai
Henrikas Kačinskas 
Antanas Škėma 

Jurgis Blekaitis
Į Lietuvių Dramos Studiją 

klausytojų priėmimas ir pa
tikrinimas įvyks gruodžio 21 
d., sekmadienį, 1:30 vai. p. p. 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje, Brooklyne, 213 S. 4th

ARABUS KVIEČIA
Egipto spauda reikalauja nutraukti santykius s 

Prancūzija — Diplomatiniuose sluogsniuose 
nežiūrima rimtai i ši grasinimą ■

J. T. Politinei Komisijai at
metus arabų valstybių skundą 
dėl Maroko, ir Tuniso, visa 
Egipto spauda pradėjo vesti 
smarkią kampaniją prieš “im
perialistus, kurie laiko’ paver
gę milijonus musuhnanų š. 
Afrikoje”.

Paskutiniom dienom tokie 
puolimai prieš Prancūziją pa-
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